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 الدرس الرابع والثالثون
﷽ 

 

ينا محمد، وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نب

  وأصحابه أجمعين.

 أما بعد:

فأهالا وسهالا ومرحباا بكم، وحيَّاكم اهلل وبّياكم يف بداية هذا الفصل الجديد، 

والسنة الدراسية الجديدة، ونحن يف ليلة االثنين، الثالث والعشرين من شهر شوال 

 جامع ،الجامع هذا يف من سنة ثالثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 

نعقد  -بحمد اهلل وتوفيقه وعونه– الرياض، مدينة يف الجزيرة حي يف الراجحي

 .ن من دروس شرح ألفية ابن مالك يالدرس الرابع والثالث

يف بداية هذا الدرس ويف بداية هذا الفصل أن يجعل هذا  نسأل اهلل 

ا، ونسأله  ما ا وُمفهِّ ا ونافعا خالصةا  أن يجعل أعمالنا كلها الدرس مباركا

 لوجهه الكريم وأن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه على كل شيء قدير.

اللهم اغفر آلبائنا وأمهاتنا، ووالة أمرنا وعلمائنا وكل من له حقٌّ علينا 

 برحمتك يا أرحم الراحمين.

كنا يا إخوان يف هناية الدرس الماضي قد انتهينا من الكالم على باب )ظن 

باب )أعلَم بالكالم على  -إن شاء اهلل–ولهذا سنبدأ هذا الدرس وأخواهتا(، 
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 وأرى(.

باب )أعلَم وأرى( هو آخر باب من أبواب األحكام النحوية للجملة االسمية، 

 فقد سبق أن ذكرنا وُنذكر اآلن أن الجملة االسمية مع نواسخها لها أربع صور:

 :دأ مرفوع والخرب ين، أي المبتأأن تكون مرفوعة الجز الصورة األوىل

مرفوع، وهذه هي الصورة األصلية، وتتمثل يف باب المبتدأ والخرب، كقولك: 

 )المسجُد واسٌع(، جملة اسمية جزآها مرفوعان.

 :ا، وأن يكون الجزء الثاين  الصورة الثانية أن يكون الجزء األول مرفوعا

ب الخرب، وهذه منصوباا، وهذه الصورة تتمثل يف النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنص

 ، درسناها يف ثالثة أبواب: النواسخ ثالثة أنواع

 :باب كان وأخواهتا. األول  

 :باب كاد وأخواهتا. والثاين 

 :باب ما الحجازية وأخواهتا. والثالث 

فكلها تعمل هذا العمل، ترفع المبتدأ وتنصب الخرب، كقولك: )كان المسجد 

ا(. ا( أو )ما المسجد واسعا  واسعا

  الثالثة للجملة االمسية:والصورة 

ا، وهذه الصورة  أن يكون الجزء األول منصوباا، وأن يكون الجزء الثاين مرفوعا

تكون يف ناسخين درسناهما يف بابين: األول: )باب إن وأخواهتا(، والثاين: )باب ال 

النافية للجنس(، فهما يعمالن العمل نفسه، فجميعها تنصب المبتدأ وترفع الخرب، 

 ن المسجَد واسٌع(، أو )ال أحَد أفضُل منك(.كقولك: )إ
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 :والصورة الرابعة للجملة االمسية 

أن يكون الجزآن منصوبين، الجزء األول منصوب، والجزء الثاين منصوب، 

ا(،  ودرسنا هذه الصورة يف باب )ظن وأخواهتا(، كقولك: )ظننت المسجَد واسعا

ا مفعوالن ، أول وثاين، وأصلهما المبتدأ فظن فعل، والتاء فاعل، والمسجَد واسعا

ا فالمبتدأ والخرب وقعا يف هذه الجملة منصوبين.  والخرب، إذا

 :ن منصوبينءاومما يدخل يف هذه الصورة الرابعة، وهي كون الجز

 باب أعلَم وأرى

 فإن المبتدأ والخرب يف هذا الباب، )باب أعلَم وأرى( يكونان منصوبين.

يف هذا الباب، فابن مالك يف  ن مالك ويف أوله نقرأ ما قاله إمامنا اب

 :ألفيته عقد لهذا الباب خمسة أبيات، قال فيها 

 إَِلىىىىىىىَ َثالََثىىىىىىىةم َرَأى َوَعِلَمىىىىىىىا.220

 

َلَمىىىىىىىا  ا إَذا َصىىىىىىىاَرا َأَرى َوَأع   َعىىىىىىىَدو 

ىىىُق ُم  َلَقىىىا.221  ِ  َعِلم  َل ُعىىىو   ُ  َوَمىىىا لَِم

 

َقىىىىىىا  ىىىىىىا ُحق  َثىىىىىىاِن َوال َثالِىىىىىىِث َأي     لِل 

 بِىىىىىىىالَ وَ .222 
 إِن  َتَعىىىىىىىَدَيا لَِواِحىىىىىىىدم

 

ىىىىىىىثم َفاِلثنَىىىىىىىي ِن بِىىىىىىىِ  َتَوَصىىىىىىىالَ    َهم 

ِ  َكَ ىىا.223  نَىى  َوال َثىىاِن ِمن ُهَمىىا َكَثىىانِِ اث 

 

ىىىمم ُذو ا   َِ ىىىا  ىىىَو بِىىىِ  فِىىىِ ُكىىىو  ُحك   َفه 

َبىىىىَرا.224   َوَكىىىىَىَرى ال َ ىىىىابِِق َنَبىىىىا َأخ 

 

بىىىىىىىىَى َكىىىىىىىىَذاَ  خَبىىىىىىىىَرا   َحىىىىىىىىَدَأ َأن 

 لبداية: يف ا فقال  

 إَِلىىىىىىىىىىَ َثالََثىىىىىىىىىىةم َرَأى َوَعِلَمىىىىىىىىىىا

 

َلَمىىىىىىىا  ا إَذا َصىىىىىىىاَرا َأَرى َوَأع   َعىىىىىىىَدو 

فقال: إن هذين الفعلين )رأى وعلَم( إذا صارا على صيغة أعلَم وأرى، فإن  

، وهذا يجرنا إلى أن نتكلم يف البداية على ما يسميه العرب ُتعديها إلَ ثالثة مُاعيو

او همزة النقل؛ فإن همزة التعدية أو همزة النقل، من ، بهمثة ال عديةالنحويون 

 : ، كقولك مثالا خصائصها أهنا تقلب الفاعل إلى مفعوٍل، فتزيد الفعل مفعوالا
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)جلس الطالب(، جلس: فعل ماض الزم، ليس له مفعول، والطالب: فاعله 

 مرفوع، )جلس الطالُب(.

)أجلَس(، ثم  فإذا أدخلت همزة التعدية على جلس، ماذا ستقول؟ ستقول:

تأيت بفاعل، أنت أو غيرك، فتقول: )أجلس األستاُذ الطالَب(، أجلس: فعل، 

واألستاذ: فاعل، والطالب: مفعول به هنا، وقبل الهمزة يف )جلس الطالب( كان 

، فلهذا نقول:  إن همثة ال عدية ماذا تُعو؟ تقلب الُاعو إلَ مُعول ب ، ف ثيد فاعالا

.  الُعو مُعوال 

:تقلب الُاع جلَس: فعل  و إلَ مُعول ب ، هذا شرحناه، وتثيد الُعو مُعوال 

الزم، يرفع فاعالا وليس له مفعول، لكن )أجلس( بالهمزة، صار له مفعوٌل واحد، 

ا فهمزة التعدية إذا دخلت على فعل الزم ماذا تفعل به؟  إذا

 تقلبه من فعل الزم إلى فعل متعٍد لواحد، وذلك بأن تقلب فاعله إلى مفعولٍ 

له، فقولك: )كُرم الرجُل( فعٌل وفاعل، أدخل الهمزة، ستقول: )أكرمت الرجَل(، 

صار الفاعل تاء المتكلم، والرجل مفعول به، فانقلب الفعل من الزم إلى متعٍد 

 لواحد.

فاعله مرفوع، المسألة:  )فهم ال الُب الم ىلَة(، فعٌو م عد لواحد، ال الب:

 ة، ستقول: )أفهَم األستاُذ الطالَب المسألَة(.مفعول به منصوب، أدخل همزة التعدي

)لبَس محمٌد ثوباا(، فعٌل متعٍد لواحد، ومحمد: فاعل، وثوباا: مفعول به، أدخل 

ا ثوباا(، ماذا فعلت الهمزة هنا؟ قلبت الفعل  الهمزة، ستقول: )ألبسُت محمدا

 فعوٍل به.المتعدي إلى واحد، إلى فعٍل متعٍد الثنين، وذلك بأن قلبت فاعله إلى م

ا فهمزة التعدية إذا دخلت على فعٍل متعٍد لواحد، تقلبه إلى فعل متعٍد  إذا

 الثنين.
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يسمونه التضعيف،  ،ومثو الهمثة يف ذلك ت عيف العين، أي تشديد العين

 قد يدخل على الفعل فيعمل مثل عمل همزة التعدية الذي شرحناه. االتضعيف أيضا 

: )خرج الطالُب(، هذا فعٌل الزم، يمكن أن ُتدخل الهمزة  فكما تقول مثالا

فتقول: )أخرجت الطالَب(، أو التضعيف فتقول: )خّرجت الطالب(، أو )كُرم 

مت الرجَل(.  الرجُل(، فتقول: )أكرمت الرجَل، وكرَّ

ا  ا الدرَس(، إذا مت محمدا وكذلك يف )فهم محمٌد الدرس(، تقول: )فهَّ

ثر يف أفعال، والتضعيف قد يكثر يف فالتضعيف هنا كالهمزة، إال أن الهمزة قد تك

 أفعاٍل أخرى.

ا فهمزة التعدية إذا دخلت على فعٍل الزٍم قلبته إلى متعٍد  طيب يا إخوان، إذا

 لواحد، وإذا دخلت على فعٍل متعٍد لواحد، قلبته إلى فعٍل متعٍد الثنين.

نين فإذا دخلق همثة ال عدية علَ فعوم م عدم الثواآلن ندخل يف بابنا ودرسنا، 

وذلك كدخولها على علِم ورأى، علم ورأى فعالن قلب   إلَ فعوم م عدم لثالثة، 

ا  درسناهما يف )باب ظن وأخواهتا(، الناصبة لمفعولين، تقول: )علمُت محمدا

ا(. ا، علمت المسألة سهلةا، علمت المسجَد واسعا  كريما

ا(، بمعنى ا، رأيت المسجد واسعا َعلِم  أو تقول: رأيت؛ )رأيت اهلَل عظيما

 القلبية، يعني أيقنت ذلك وعلِمته، وليس ذلك من الرؤية البصرية.

فإذا أدخلت همزة التعدية على علِم هنا ورأى، فإنك ستقول يف: )علِمت 

ا(، أدخل  ا المسجد واسعا ا(، ُندخل الهمزة، أو نقول: )علم محمدا المسجد واسعا

فعول، تقول: )أعلمُت الهمزة، ستقول: )أعلمُت(، ثم تقلب محمد من فاعل إلى م

ا: هذا المفعول األول وقد  ا(، أعلمت: فعل وفاعل، محمدا ا المسجَد واسعا محمدا
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ا: هذا المفعول الثاين والثالث، وأصلهما  انقلب من الفاعل، والمسجد واسعا

 المبتدأ والخرب.

: )رأى الطالب المسألة سهلةا(، هنا رأى نصبت  وكذلك لو قلت مثالا

ا همزة التعدية، ستقول: )أرى األستاذ الطالب المسألة مفعولين، أدخل عليه

سهلةا(، فأرى: فعٌل، واألستاذ: الفاعل، والطالب: المفعول األول، وقد كان 

، والمسألَة سهلةا: المفعول الثاين والثالث وأصلهما المبتدأ والخرب.  فاعالا

ب )باب وكون الفعل يتعدى إلى ثالثة مفاعيل، وال يكون ذلك إال يف هذا البا

أعلم وأرى(، هو أقصى ما يصل إليه الفعل يف التعدية، فأقصى وأقوى األفعال هي 

األفعال التي تنصب ثالثة مفاعيل، وأقلها هي األفعال الالزمة التي ال تنصب 

، بل تكتفي برفع الفاعل وتلزمه.  مفعوالا

 وهذا هو قول ابن مالك: 

 إَِلىىىىىىىىىىَ َثالََثىىىىىىىىىىةم َرَأى َوَعِلَمىىىىىىىىىىا

 

ا إ  َلَمىىىىىىىاَعىىىىىىىَدو   َذا َصىىىىىىىاَرا َأَرى َوَأع 

ت رأى وعلم إذا صارا   أرى وأعلَم، هذا  -هبمزة التعدية–يقول: العرب عدَّ

 .معنى قوله 

وهل الباب يقتصر على هذين الفعلين أم فيه أفعاٌل أخرى؟ الجواب: أفعال 

هذا الباب سبعة، ذكر يف هذا البيت أشهر هذه األفعال، وهي )أعلَم وأرى(، فيبقى 

 ى ذلك كم فعل؟ خمسة أفعال ذكرها يف آخر بيت، يف قوله:عل

َبىىىىىىىَرا  َوَكىىىىىىىَىَرى ال َ ىىىىىىىابِِق َنَبىىىىىىىا َأخ 

 

بىىىىىىىىَى َكىىىىىىىىَذاَ  خَبىىىىىىىىَرا   َحىىىىىىىىَدَأ َأن 

)نّبى، وأنبى، خَبر وأخبر، ذكر يف هذا البيت خمسة األفعال الباقية، وهي:  

:  ، هذه األفعال تأيت بمعنى أعلَم، فتنصب ثالثة مفاعيل،وحَدأ( فتقول مثالا

ا(، أو )أخربت المصلين  ا(، أو )نبأته المسجَد واسعا ا المسجَد واسعا )أنبأت محمدا
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ا(، أي أعلمتهم،   ا، أو خّبرهتم(، أو تقول: )حّدثت الناس اهلَل عظيما المسجد واسعا

ا.  أعلمت الناس اهلل عظيما

هذا  فهذه خمسة أفعال مع الفعلين السابقين يكون المجموع سبعة أفعال تعمل

 العمل، وكله كما ترون تعود يف المعنى إلى معنى )أعلَم(.

عليها يف الحقيقة قليلة، إال أهنا مستعملة، فمن الشواهد على  والشواهد

 استعمالها قول الشاعر:

ىىىىىىىىا ولىىىىىىىىم َأب ُلىىىىىىىى ُ   ُأنبئ ىىىىىىىىق قي  

 

 كمىىىىا وَعمىىىىوا خيىىىىَر أهىىىىِو الىىىىيَمن   

ا خير أهل اليمن، يريد أنبأين ال يقول:  ا خير أهل اليمن، ُأنبئت قيسا ناس أن قيسا

ا، ما باله؟ خير أهل اليمن، ثم فصل بجملة االعرتاض )ولم أبُله كما  ُأنبئت قيسا

 زعموا(.

ا  )ُأنبئت(، ُأنبئ هذا فعل ماض، مبني للمعلوم أم المجهول؟ المجهول، إذا

سيطلب نائب فاعل، أين نائب فاعله؟ )ُأنبئُت(، تاء المتكلم صارت نائب فاعل، 

الفاعل البد أن ينقلب عن شيء سابق، نائب الفاعل هذا منقلب عن ماذا؟ نائب 

ا خير أهل اليمن(، الناس: فاعل،  عن المفعول األول، األصل )أنبأين الناس قيسا

ا: المفعول الثاين، وخيَر: المفعول  وياء المتكلم يف أنبأين: المفعول به األول، وقيسا

 الثالث.

لمفعول األول إلى نائب فاعل فقال: ثم حذف الفاعل )الناس(، وقلب ا

ا(، هذا المفعول الثاين، يبقى مفعوالا ثانياا، و)خيَر( هذا المفعول  )ُأنبئت(، و)قيسا

 الثالث.

ا قول الشاعر:  ومن ذلك أيضا

 ُنبِئىىىىُق ُورَعىىىىَة َوالَ ىىىىُاَهُة َكاِسىىىىِمها

 

َِ َشرا ِىىىىىىَب األَشىىىىىىعارِ    ُيهىىىىىىدي إَِلىىىىىى

 



 

 
e 

g h 

f  13 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 غرائب األشعار، يعني ُنبئت أن ُنبئت ُزرعة، ماذا يصنع؟ ُنبئت زر
ّ

عة يهدي إلي

 غرائب األشعار، ثم فصل بالجملة المعرتضة )والسفاهة 
ّ

زرعة يهدي إلي

 كاسمها(.

ا مبني للمجهول، والتاء يف نبئت هو نائب  ا، ُنبئت، )ُنبئ( أيضا الفعل هنا أيضا

مفعول الفاعل، وقد انقلب عن المفعول األول، وُزرعة: المفعول الثاين، فأين ال

 غرائب األشعار(، هذه 
ّ

الثالث؟ المفعول الثالث هو الجملة الفعلية: )يهدي إلي

 جملة وقعت مفعوالا ثالثاا.

ا قول الشاعر:  ومن ذلك أيضا

 َوُخب ىىىىرُو سىىىىوداَي الَرمىىىىيم َمري ىىىىة  

 

 فىقبلىىىُق مىىىن مهىىىر إليهىىىا أعوُدهىىىا 

مريضة، ُخّبر )وُخربت سوداء الغميم مريضةا(، يعني ُخربت أن سوداء الغميم   

هذا فعل مبني للمجهول، والتاء يف ُخربت نائب الفاعل وقد انقلب عن المفعول 

األول، هي أخربين الناس، حذف الناس، ثم قلب المفعول األول إلى نائب 

 الفاعل، و)سوداء( المفعول الثاين، و)مريضةا( المفعول الثالث.

 ة، هو قوله:قول ابن مالك السابق يف ذكر األفعال الخمسة الباقي

َبىىىىىىىَرا  َوَكىىىىىىىَىَرى ال َ ىىىىىىىابِِق َنَبىىىىىىىا َأخ 

 

بىىىىىىىىَى َكىىىىىىىىَذاَ  خَبىىىىىىىىَرا   َحىىىىىىىىَدَأ َأن 

 هذا البيت سلِس أم فيه وقفات صوتية؟ فيه، يعني ليس كأبياته السابقة: 

ىىىىىُق ُم  َلَقىىىىىا ِ  َعِلم  َل ُعىىىىىو   ُ  َوَمىىىىىا لَِم

 

َقىىىىىىا  َثىىىىىىاِن َوال َثالِىىىىىىِث َأي َ ىىىىىى  ُحق   لِل 

 لمُعىىىىىىىىىىولم بِىىىىىىىىىىالَ  َوإِن  َتَعىىىىىىىىىىَدَيا 

 

ىىىىىىىثم َفاِلثنَىىىىىىىي ِن بِىىىىىىىِ  َتَوَصىىىىىىىالَ    َهم 

 ما فيه أي إشكال. 

ِ  َكَ ىىىىا نَىىىى  َوال َثىىىىاِن ِمن ُهَمىىىىا َكَثىىىىانِِ اث 

 

ىىىمم ُذو ا   َِ ىىىا  ىىىَو بِىىىِ  فِىىىِ ُكىىىو  ُحك   َفه 

َبىىىىىىىَرا   َوَكىىىىىىىَىَرى ال َ ىىىىىىىابِِق َنَبىىىىىىىا َأخ 

 

بىىىىىىىىَى َكىىىىىىىىَذاَ  خَبىىىىىىىىَرا   َحىىىىىىىىَدَأ َأن 
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ا هو ليس مكسورا   ا، لكن فيه ِزحافات، يف الَعروض فيه أمور ُتسمى طبعا

بالزحافات، وهي حذف بعض األشياء أو تغيير بعض الحركات، لكن على 

مكن أن يسُلس بتغيير ي مستوى جائز يف الشعر، وقد ارتكبها ابن مالك هنا، وكان

... عندك اقرتاح؟  خفيف، كأن يقول مثالا

 (00:25:17@) ال الب:

ا؟يعني سيزيد أ الشيخ:  لفا

 (00:25:24@) ال الب:

 ُيخفف الهمزة؟ الشيخ:

 (00:25:28@) ال الب:

ا بعد الهمزة. الشيخ:  حّدث أنبآ، زدت ألفا

 (00:25:30@) ال الب:

 بزيادة ألف، ما فيه، الفعل ينتهي هبمزة، ما فيه ألف بعدها. الشيخ:

 (00:25:36@) ال الب:

يكون بقلبها إلى األلف، ما نقول نحذفها، نقول: نخففها، تخفيفها  الشيخ:

ث أنبا وكذاك خبَّرا(،  ا بعدها، فنقول: )حدَّ نفس الهمزة نقلبها إلى ألف، ونزيد واوا

 :  فقط نقرأ البيت أوالا

َبىىىىىىىَرا  َوَكىىىىىىىَىَرى ال َ ىىىىىىىابِِق َنَبىىىىىىىا َأخ 

 

بىىىىىىىا وَكىىىىىىىَذاَ  خَبىىىىىىىَرا   َحىىىىىىىَدَأ َأن 

نسخة المشهورة وهذا جاء يف نوادر مخطوطات األلفية، هبذه الرواية، لكن ال 

 المعروفة هي التي قرأناها، عندك إصالح آخر؟ تفضل.

 (00:26:22@) ال الب:
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نبأ خبَّرا كذاك... ال، الزحافات ستبقى؛ ألن )َأْن َبَأ(، )َخْب َبَرا(، الوزن  الشيخ:

واحد فيها؛ انظر أن َأَأ، حركة سكون، حركتين سكون، )َأْن َبَأ(، وكذلك )َخْب 

 ، حركتين سكون، نفس الوزن، ما يتغير.َبَرا(، حركة سكون

ا سنقع يف مشكلة ثانية، وهي أن القافية تضيع، الشطر األول منتهي  ثم أيضا

 براء، الثاين كذلك البد يكون براء، والمسألة سهلة يف ذلك.

 : بعد ذلك قال ابن مالك

 بِىىىىىىىىىىىالَ 
 َوإِن  َتَعىىىىىىىىىىىَدَيا لَِواِحىىىىىىىىىىىدم

 

ىىىىىىىثم َفاِلثنَىىىىىىىي ِن بِىىىىىىىِ  َتَوَصىىىىىىىالَ    َهم 

ِ  َكَ ىىىىا  نَىىىى  َوال َثىىىىاِن ِمن ُهَمىىىىا َكَثىىىىانِِ اث 

 

ىىىمم ُذو ا   َِ ىىىا  ىىىَو بِىىىِ  فِىىىِ ُكىىىو  ُحك   َفه 

ذكر يف هاتين البيتين أن علم ورأى قد يتعديان لمفعوٍل واحد، وهذا ذكرناه يف  

باب )ظننُت(، إذا كانت علم بمعنى عرف فتتعدى لمفعوٍل واحد، مثل: )علمت 

ني عرفته، فتعدى لمفعوٍل واحد، أما إذا كانت علم الحق، علمت الجواب(، يع

 القلبية فهي التي تتعدى لمفعولين.

وكذلك رأى، إذا كانت رأى بمعنى أبصر، البصرية، فتتعدى لمفعوٍل واحد، 

ا(، أي أبصرته، )رأيت الربق(، أي أبصرته، هنا تتعدى  تقول: )رأيت محمدا

أى القلبية، كأن تقول: )رأيت لمفعول واحد، أما التي تتعدى لمفعولين، فهي ر

ا(، يعني علمت هذا األمر وأيقنت به. ا، رأيت اهلل عظيما  الحق منتصرا

فعلِم ورأى القلبيتان اللتان تتعديان لمفعولين إذا دخلت عليهما همزة التعدية 

 فإهنما ينقلبان إلى فعلين يتعديان إلى ثالثة مفاعيل، وهذا الذي شرحناه.

ا،  أما )علِم( بمعنى عرف، و)رأى( بمعنى أبصر اللتان تنصبان مفعوالا واحدا

إذا دخلت عليهما همزة التعدية فإهنما حينئٍذ ينقلبان إلى فعلين متعديين إلى 

ا، أدخل عليه همزة التعدية  مفعولين فقط، علِم بمعنى عرف تنصب مفعوالا واحدا
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مزة التعدية، ستنصب حينئٍذ مفعولين، على القاعدة التي شرحناها يف البداية يف ه 

 وكذلك رأى.

فعلِم تقول: )علِمت الجواب(، فعل، فاعل، مفعوٌل واحد، أو نقول: )علم 

الطالب الجواب(، أدخل همزة التعدية هنا على علم التي بمعنى عرف، تقول: 

 )أعلَم األستاذ الطالَب الجواَب(، الطالب الجواب: مفعوالن أول وثاين.

ى عرفه، فإن عديتها بالهمزة قلت: أو تقول: )علم محمٌد الحق(، بمعن

(، تعدت إلى مفعولين. ا الحقَّ  )أعلمُت محمدا

ا، أو  ا( أي أبصرت محمدا وكذلك )رأى( بمعنى أبصر، تقول: )رأيت محمدا

تقول: )رأى الطالُب الكتاَب(، يعني أبصر، أدخل الهمزة هنا على رأى البصرية، 

 ويبصره.ستقول: )أريت الطالب الكتاب(، يعني جعلته يراه 

فهذا هو معنى قول ابن مالك أن هذين الفعلين إذا تعديا لمفعوٍل واحد فهما 

 هبمزة التعدية ينصبان مفعولين.

 ثم قال ابن مالك:

ِ  َكَ ىىىىا نَىىىى  َوال َثىىىىاِن ِمن ُهَمىىىىا َكَثىىىىانِِ اث 

 

ىىىمم ُذو ا   َِ ىىىا  ىىىَو بِىىىِ  فِىىىِ ُكىىىو  ُحك   َفه 

 ابن مالك:هذا البيت نشرحه مع البيت الثاين، وهو قول  

ىىىىىُق ُم  َلَقىىىىىا ِ  َعِلم  َل ُعىىىىىو   ُ  َوَمىىىىىا لَِم

 

َقىىىىىىا  َثىىىىىىاِن َوال َثالِىىىىىىِث َأي َ ىىىىىى  ُحق   لِل 

تجاوزنا البيت، وكان ينبغي أن نشرحه من قبل، فبعد أن ذكر ابن مالك أن  

، -كما شرحنا-)علم ورأى( إذا صارا أرى وأعلَم فإهنما ينصبان ثالثة مفاعيل 

والثاين يف باب ظننت وأخواهتا، كل األحكام التي ذكرناها قال: إن المفعول األول 

يف )باب ظن وأخواهتا( للمفعول األول والثاين من حيث الذكر والحذف، والتقديم 

كو األحكام ال ِ ذكرناها للمُعول األول والتأخير، ومن حيث التعليق واإللغاء، 
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 ث يف هذا الباب.والثاين يف باب )ظن وأخواتها( تثبق للمُعول الثاين والثال

، )ُمْطَلَقا( يعني كل األحكام.  َعلِْمُت(، أي باب ظنَّ
ْ

 )َوَما لَِمْفُعْوَلي

ىىىىىُق ُم  َلَقىىىىىا ِ  َعِلم  َل ُعىىىىىو   ُ  َوَمىىىىىا لَِم

 

َقىىىىىىا  َثىىىىىىاِن َوال َثالِىىىىىىِث َأي َ ىىىىىى  ُحق   لِل 

نعم، ألن  لماذا ربط هذه األحكام بالمُعول الثاين والثالث فقط دون األول؟ 

لثاين والثالث أصلهما المبتدأ والخرب، كما أن المفعول األول والثاين يف المفعول ا

باب ظن أصلهما المبتدأ والخرب، كل األحكام تتساوى، فأصلهما المبتدأ والخرب، 

 وهذا واضح.

، والحذف والذكر، -كما شرحنا هذا من قبل–ويجوز فيهما اإللغاء والتعليق 

ا أو تحذف أ  حدهما بدليل، فتقول مثالا يف اإللغاء...سواءا تحذف المفعولين معا

فإذا  يكون ب بب ال وسيط أو ب بب ال ىخير، -كما شرحنا من قبو-اإللراي 

ا(، فإن أخرت  ا قائما تقدم الفعل الناسخ وجب أن يعمل، تقول: )ظننت محمدا

الفعل: )محمٌد قائٌم ظننت(، جاز التعليق واإلعمال، فإذا ألغيت تقول: )محمٌد 

طت: )محمٌد ظننت قائم(، جاز اإللغاء واإلعمال، قائٌم ظنن ت(، وكذلك لو وسَّ

 فإذا ألغيت قلت: )محمٌد علمت قائٌم(.

ا(، أين الجملة  ا المسجَد واسعا : )أعلمُت محمدا وكذلك هنا، فلو قلت مثالا

االسمية )المبتدأ والخرب(؟ المسجد واسع، هات الفعل الناسخ، أّخره، ستقول: 

ا(، هذا باإللغاء، ولو أعملَت لجاز )المسجَد )المسجد واسٌع، أعل مُت محمدا

ا(، فيكون من باب تقديم المفعولين، ولو ألغيت لجاز،  ا أعلمت محمدا واسعا

 ونقول هنا: ُألغي لضعفه بالتأخر.

ا هذا  ا واسٌع(، طبعا ط هنا العامل، ستقول: )المسجُد أعلمُت محمدا وسِّ

ريد أن يقدم الفعل أو يؤخر الفعل أو مستعمل عند الناس، أحياناا المتكلم قد ي
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ا واسٌع(، فالمسجد واسٌع   يوّسط الفعل بحسب الكالم، )المسجُد أعلمُت محمدا

مبتدأ وخرب، والفعل بينهما، فضعف بالتوسط فجاز فيه اإللغاء كما قلنا، وجاز فيه 

ا( ا واسعا  اإلعمال، فتقول: )المسجَد أعلمُت محمدا

ا، بُمعلِّقات ، وذكرنا أال عليقوكذلك يجوز  ن التعليق واجب، ليس جائزا

فكما تقول يف باب ظن  االس ُهام، ومنها النُِ، ومنها الم االب داي،معينة؛ منها 

 وأخواهتا تقول: )ظننت ما محمٌد كريٌم، أو ظننت لمحمٌد كريٌم(.

ا للمسجُد  كذلك يجوز أن ُتعلق يف باب )أعلَم وأرى(، فتقول: )أعلمت محمدا

ا ما المسجُد واسٌع(، هذه  الم االبتداء، أدخل ما النافية تقول: )أعلمُت محمدا

، فإذا وجب أن تعلق فالذي بعدها مبتدأ إذا دخو المعلق وجب أن ُتعل قواسٌع(، 

 وخرب.

كذلك يف الحذف، ذكرنا يف باب ظن وأخواهتا أنه إذا دل ليل جاز لك أن 

نا لو دل دليل جاز لك تحذف المفعولين أو حدهما، هذا الحذف بدليل، وكذلك ه

ا؟(، تقول يف الجواب:  أن تحذف، فإذا قال لك قائل: )من أعلمَت المسجَد واسعا

ا(، فحذفت المفعول الثاين والثالث للدليل.  )أعلمُت محمدا

ا فالخالصة أن كل األحكام المذكورة للمفعول األول والثاين يف باب ظنَّ  إذا

 َم وأرى.تثبت للمفعول الثاين والثالث يف باب أعل

هذا ما يتعلق بـ )أعلَم وأرى( المتعدية إلى ثالثة مفاعيل، أما )أعلَم وأرى( 

كما –المتعدية لمفعولين، يعني إذا كانت علِم بمعنى عرف، أو رأى بمعنى أبصر 

، فما حكم مفعوليها؟ ما لها إال مفعول أول وثاين، هل هما -شرحنا قبل قليل

فعولي باب )كسا وأعطى(، وهذا قول ابن كمفعولي باب ظن؟ ال، وإنما هما كم

 مالك: 
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 بِىىىىىىىىىىىالَ 
 َوإِن  َتَعىىىىىىىىىىىَدَيا لَِواِحىىىىىىىىىىىدم

 

ىىىىىىىثم َفاِلثنَىىىىىىىي ِن بِىىىىىىىِ  َتَوَصىىىىىىىالَ    َهم 

ِ   َكَثانِِ ِمن ُهَما َوال َثانِ   نَ  َكَ ا اث 

(، فباب ظن وباب كسا  ما باب كسا؟ )باب كسا وأعطى( يقابل )باب ظنَّ

فإن كان الُعو ينهب مُعولين أصلهما عولين، المراد هبما األفعال التي تنصب مف

المب دأ والخبر، فهذا باب )ظن وأخواتها(، وإن كان ينهب مُعولين ليس أصلهما 

وهذه أفعال اإلعطاء مثل: )أعطى،  المب دأ والخبر، فهذا باب )ك ا وأع َ(،

تنصب مفعولين، ليس أصلهما  -باب كسا وأعطى–وكسا، ومنح، وهب(، هذه 

ا(.المبتدأ وال ا درهما  خرب، تقول: )كسوت الفقير ثوباا، أو أعطيت محمدا

لو نزعت الناسخ هنا لكان: الفقير ثوب، ليس جملة اسمية مبتدأ وخرب، أو 

 محمٌد درهم، ليس مبتدأ وخرب.

كذلك هنا، فعلم إذا كانت بمعنى عرف مثل: )علم محمٌد الحق(، أدخل 

ا الحق(، أعد المفعول األ ول والثاين إلى جملة اسمية تصير الهمزة )أعلمُت محمدا

 )محمد الحق(، هل هذا مبتدأ وخرب؟ ال، ولهذا قال هما كمفعولي كسا.

وكذلك يف األحكام، هو ما توسع يف ذكر أحكام باب كسا، كما توسع يف 

 ظّن.
ّ

 الكالم على أحكام مفعولي

 من الشواهد... تفضل.

 (00:42:19@) ال الب:

 لم يقل من قبل...يعود إلى المفعولين، أ الشيخ:

 (00:42:26@) ال الب:

 ِبالَ ال، عندما قال:  الشيخ:
َوال َثاِن ، فاالثنين، يعود إلى االثنين، َوإِن  َتَعَدَيا لَِواِحدم
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 ؛ أي من االثنين، من المفعولين، نعم.ِمن ُهَما 

 (00:42:41@) ال الب:

ِ  َكَ اَوال َثاِن ِمن هُ هنا ال يريد حقيقة اللفظ، لما قال:  الشيخ: نَ ِ اث 
، ليس َما َكَثانِ

المفعول الثاين فقط حكمه حكم المفعول الثاين يف )باب كسا(، ال، المفعول األول 

والثاين كالهما، لكن ضاق عليه الكالم بسبب الشعر، فقال: والثان منهما، وإال 

 المفعول األول والثاين نفس الحكم.

أعني )باب أعلَم وأرى يف هذا الباب،  ال ِ يذكرها بع هم من الشواهد

 الناصبة لثالثة مفاعيل(:

 (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ) يف سورة البقرة: قوله  
، عندما تحدث عن بعض الكفار الذين اتبعوا غيرهم فأضلوهم [167البقرة:]

 فخسروا، فيجدون هذه األعمال الباطلة التي فعلوها حسرات عليهم يوم القيامة.

الفعل  ،[167البقرة:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ)فقال: 

)ُيري(، الفاعل الذي ُيري )اهلل(، )اهلُل( الفاعل، طيب الفاعل األول؟ ُيري من؟ 

يريهم، المتكلم عنهم، يريهم ماذا؟ المفعول الثاين: يريهم أعمالهم، يريهم 

 أعمالهم ماذا؟ حسراٍت، ما إعراب حسراٍت؟ هل هو مفعول ثالث أم حال؟

ي، هل هي رؤية قلبية علمية فيكون وهذا السؤال يعود إلى الرؤية يف قوله ُير

 الفعل هنا ناصباا لثالثة مفاعيل؟ أم هي رؤية بصرية؟

فإذا كانت رؤية بصرية فسينصب كم مفعول؟ سينصب مفعولين، والثالث 

، نعم الحال قد يأيت ما فيه إشكال، الحال قد يأيت هنا بعد المفعولين، لو  يكون حاالا

د(، ما إعراب المسجد؟ مفعول به، قد قلت: )أبصرُت(، تقول: )أبصرت المسج

ا(، ما  ا، أبصرت المسجد واسعا تأيت للمسجد بحال، تقول: )أبصرت المسجد كبيرا
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ا. ا حينئٍذ؟ حال، أبصرته حالة كونه واسعا  إعراب واسعا

كذلك رأى، لو قلت: )رأيت المسجد(، تريد أبصرت، )رأيت المسجد 

ا؟ حال. ا(، فما إعراب واسعا  واسعا

هنا رؤية علمية فتنصب ثالثة مفاعيل فيكون حسرات المفعول  فهل الرؤية

 الثالث؟ أم بصرية فتنصب مفعولين )هم وأعمالهم(، و)حسرات( تكون الحال؟

 إن هذا يعود إلى المعنى، ما يعود إلى الصناعة النحوية.

 (00:46:14@) ال الب:

ون أصلهما نعم، إذا نصبت ثالثة مفاعيل، فالثاين والثالث البد أن يك الشيخ:

المبتدأ والخرب، لكن لو قلت إن الفعل ينصب مفعولين، فالمفعول األول والثاين 

قد يكون أصلهما المبتدأ والخرب وهو )باب ظّن(، وقد يكون ليس أصلهم المبتدأ 

والخرب )باب كسا(، أما إذا قلت ثالثة مفاعيل، أول ثاين ثالث، فالثاين والثالث البد 

 أ والخرب.أن يكون أصلهما المبتد

فهنا يمكن أن تقول: األعمال حسرات، ماشي، لكن الكالم على الرؤية هنا 

حسب التفسير، وكما تعلمون أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، وأنه 

ميزان حقيقي حسي ُينصب يوم القيامة، ويوزن به أشياء حسية، وإن اختلفوا يف 

ى أشياء حسية، وقيل: توزن الصحائف الموزون، فقيل: توزن األعمال بعد قلبها إل

 صحائف األعمال، وقيل: يوزن أصحاب األعمال، أقوال، نعم.

 (00:47:57@) ال الب:

ما يهمنا الخالف اآلن، هو الذي يهمنا أهنم اتفقوا على اإليمان  الشيخ:

بالميزان، وأنه حقيقي حسي، وأنه يوزن به أشياء حسية، بخالف المعتزلة الذين 

، وقالوا: هذا ميزان أشياء مجازية يراد هبا العدل ونحو ذلك، نفوا الميزا ن أصالا
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 ونفوا أصالا الميزان والوزن، هؤالء المعتزلة. 

بصرية، فإذا كانت بصرية فإهنا  -على الصواب-فعلى ذلك فإن )ُيري( هنا 

.  ناصبة لمفعولين األول: هم، والثاين: أعمالهم، فتكون حسراٍت حينئٍذ حاالا

يف ]أوضح المسالك[ ذكر اآلية على أهنا ناصبة  ن هشام وإن كان اب

لثالثة مفاعيل، إال أن ابن هشام نفسه يف ]المغنى[ دفع ذلك، وقال: إن هذا مذهب 

 المعتزلة، لكن سبحان من ال يسهو، نعم، ارفع صوتك، تفضل.

 (00:49:15@) ال الب:

 اثنان. الشيخ:

 اعيل.بينما إذا كانت علمية لها ثالثة مف ال الب:

 نعم. الشيخ:

 (00:49:57@) ال الب:

جّمع السؤال، ما جّمعت سؤالك، جّمع السؤال ثم... تفضل، الذي  الشيخ:

 يسأل يرفع صوته يا إخوان.

 (00:50:11@) ال الب:

السؤال واضح؟ هو يقول: يصح يف اآلية أن تكون أعمالهم حسرات  الشيخ:

بية ناصبة لثالثة مفاعيل، الثاين مبتدأ وخرب، أال يدل ذلك على أن الرؤية هنا قل

 والثالث مبتدأ وخرب؟

ا ينقلب إلى مبتدأ وخرب، الحال  الجواب علَ ذلك أن يقال: يف –أن الحال أيضا

ا( فعل  -هذا الباب ويف غيره ينقلب إلى مبتدأ وخرب، فإذا قلَت: )جاء محمٌد خائفا

ا تنقلب ، بل هذا من وفاعل وحال، معنى الجملة )محمٌد خائٌف(، فالحال أيضا
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شروط الحال، من شروط الحال أن تكون الحال وصف معنى لصاحبها، يعني 

، كل حال يمكن أن تجعلها  يصح أن تكون خرباا له، وإال ال يصح أن ُتعرب حاالا

 خرباا لصاحبها.

ا فالحال والمفعول الثاين والثالث، كل ذلك يعود إلى المبتدأ والخرب، نعم.  إذا

 (00:51:34@) ال الب:

بعضهم قال ذلك، لكن قولك ذلك يؤدي إلى أن يقال إن الرؤية هنا  الشيخ:

يجوز أن تكون بصرية، هذا متفق عليه، وتكون قلبية، ما المعنى حينئٍذ من القلبية؟ 

 قلبية يعني الميزان ليس حقيقيًّا، إذا ما األمر؟

 (00:52:13@) ال الب:

ا؟ الشيخ:  ماذا سيقال إذا

 (00:52:27@) ال الب:

 إذا قلت إهنا علمية قلبية ماذا يقول؟ شيخ:ال

 (00:52:29@) ال الب:

يعني تريد أن تقول: إن اآلية حينئٍذ ليس الكالم فيها، وليس المراد هبا  الشيخ:

ۆ ۈ ۈ ٴۇ )الكالم على الميزان ال إثباتاا وال نفياا، وإنما المراد 

يرون ، يعني يريهم آثار األعمال حسرات، عندما [167البقرة:] (ۋ ۋۅ

 أهنم قد وقعوا يف شر أعمالهم.

على هذا المعنى يمكن أن ُيقبل، وبعضهم قال: يجوز فيها الوجهان على هذا 

المعنى، ال على الكالم على نفي الميزان، وعلى هذا ُيخرج قول من قال: إن 

حسرات هنا مفعول ثالث، بعضهم قال: مفعول ثالث وهو يقصد هذا المعنى، 
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ا؛ ألن أكثر كتب النحو خاصة المتأخرة وكثيرون قالوا مفعول   ثالث متابعةا، تقليدا

 هي ترتيب وتنظيم ونقل من الكتب المتقدمة.

 لكن الذي يقول ذلك بناءا على هذا المعنى، فهذا اإلعراب صحيح، مقبول.

ا من الشواهد التي ُتذكر يف هذا الباب قوله  يف غزوة بدر،  أيضا

يلين، وأرى المسلمين كفار قلال نبيه  عندما أرى اهلل 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ )يف ذلك:  الكفار قليلين، قال 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۓ ڭ

، إلى [44-43األنُال:] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې

 آخره.

نتأمل يف الرؤية هنا، هل هي رؤية قلبية علمية ناصبة لثالثة مفاعيل؟ أم رؤية 

 واضح السؤال؟بصرية ناصبة لمفعولين؟ 

، [43األنُال:] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ)طيب، نبدأ بأول اآلية: 

ں )الرؤية هنا ليست قلبية علمية، وليست بصرية، وإنما هي ُحْلمية؛ ألنه قال: 

فهي رؤية ُحلمية، والرؤى الحلمية ذكرنا يف باب ظّن  ،[43األنُال:] (ڻ

 تذكرونه؟ ( رأى القلبية، تذكرون ذلك أو ال00:55:46@وأخواهتا أن )

، قلنا إن [43األنُال:] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ)نعود إلى اآلية: 

الرؤية هنا ُحلمية، وذكرنا يف )باب ظن وأخواهتا( أن رأى الحلمية المنامية، حكمها 

حكم رأى العلمية القلبية، فعلى ذلك فإن الرؤية يف اآلية ها ناصبة لمفعولين أم 

 لثالثة مفاعيل؟ تكون ناصبة لثالثة مفاعيل.
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، الفاعل الذي [43األنُال:] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ)نبدأ بالفاعل 

 (ڱ)، المفعول األول الذي أراه اهلل، أرى من؟ أرى: اهلل 
فعول الثاين، أرى النبي ماذا؟ والم ، النبي إلى العائدة [43األنُال:]

العائدة إلى المشركين، والمفعول الثالث: أرى اهلل  [43األنُال:] (ڱ)هم، 

إال أنه حول األسماء الظاهرة إلى  ،[41البقرة:] (ک)كين ماذا؟ نبيه المشر

 ضمائرها، واالسم الضمير كاالسم الظاهر.

ا حلمية [43األنُال:] (ڻ ۀ ۀ ہ)ثم قال:  ، الرؤية هنا أيضا

ڻ ۀ )منامية فتنصب ثالثة مفاعيل، أين الفاعل والمفاعيل؟ نبدأ بالفاعل، 

ري؟ ضمير مسترت تقديره هو ، أين الفاعل الذي يُ [43األنُال:] (ۀ ہ

الكاف،  [43األنُال:] (ۀ)، والمفعول األول: -جل جالله–يعود إلى اهلل 

أراك العائدة إلى النبي، والمفعول الثاين: الضمير هم العائدة للمشركين، يعني: ولو 

ا لفشلتم.  أرى اهلل نبيه المشركين كثيرا

، [44األنُال:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)ثم قال سبحانه: 

هل الرؤية هنا  حديث هنا عن المؤمنين، المسلمين، عن الصحابة ال

بصرية أم علمية أم منامية؟ هنا بصرية، جعل المشركين يف رؤية أبصارهم قليلين، 

؟ سيكون  ا فالرؤية هنا ستنصب مفعولين، والثالث سيكون مفعوالا ثالثاا أم حاالا إذا

.  حاالا

، [44األنُال:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)طيب، ُنعرب 

يريكموهم، الفعل: ُيري، والفاعل: الذي ُيري سبحانه، هو ضمير مسترت تقديره هو 

، فالمفعول األول: الكاف يعود إلى اهلل، وإذا يريكموهم هو، أي اهلل 
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)ُيريكم(، إما أن نقول إنه الكاف فقط على قول البصريين، أو نقول إنه الكاف  

ا فالمفعول األول )كم( والميم )كم(، على الخالف الذي ذكرناه أكثر م ن مرة، إذا

العائدة إلى الصحابة، والمفعول الثاين: )هم( العائدة إلى المشركين، وإذا ُيري اهلل 

، إال أنه عّبر عن األسماء الظاهرة بضمائرها.  المسلمين المشركين قليالا

فإن قلت: ما الواو التي يف قوله: )يريكموهم(؟ هذه واو ُتسمى واو إشباع، 

د إشباع لضمة الميم، )يريكموهم(، هنا الضمة يجب أن ُتشبع حتى هذه مجر

ا، أما  تنقلب إلى واو لتفصل بين الضميرين، مجرد صوت، حرف، ليس ضميرا

 .-جل جالله–الفاعل فهو ضمير مسترت تقديره هو يعود إلى اهلل 

( يف قوله:  : [44األنُال:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)و)قليالا

 حال.

 هاا البا::ومما نقوله أيًضا يف  

  ا مسد المفعول الثاين والثالث يف هذا )أنَّ مع اسمها وخربها( تسد كثيرا

.) ا مسد المفعول األول والثاين يف )باب ظنَّ  الباب، كما أهنا تسد كثيرا

ا(، ويجوز  ا، أو علمت العلم نافعا ففي )باب ظّن( تقول: )ظننت العلم نافعا

ا(، بكثرة أن تقول: )علمت أن العلم نافٌع(،  وتقول: )حسبت المسجَد واسعا

ويجوز بكثرة أن تقول: )حسبت أن المسجد واسٌع(، فأن مع اسمها وخربها، 

تقول: أن، وهذا اسمها منصوب، وخربها مرفوع، فتقول: أن مع اسمها وخربها 

 : سدت مسد المفعولين، وكذلك يف هذا الباب تعمل العمل نفسه، فتقول مثالا

ا المسجد وا ا أن )أعلمُت محمدا ا(، ويجوز بكثرة أن تقول: )أعلمُت محمدا سعا

المسجَد واسٌع(، أن واسمها منصوب وخربها مرفوع، وأن مع اسمها وخربها 

 سدت مسد المفعول الثاين والثالث.
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، هذه [7الحجراو:] (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ): ويف ذلك يقول 

اعلم من أخوات ظن، والواو الفاعل،  ،[98الما دة:] (ڎ)يف )باب ظّن(، 

 (ڃ ڃ)هذه أّن الحرف الناسخ،  ،[7الحجراو:] (ڄ ڄ ڄ ڄڃ)
خرب أّن مقدم، وأّن مع اسمها  [151البقرة:] (ۆ)اسم أن، و :[157الن اي:]

 وخربها سدت مسد المفعولين.

 والشاعر يقول:

 ُنبئىىىىىق أن أبىىىىىا قىىىىىابو  أوعىىىىىدين

 

 وال فىىىىىرار علىىىىىَ وأرم مىىىىىن األسىىىىىدِ  

ل، إال أهنا ُبنيت للمجهول، )ُنبئت(، )ُنبئت(، هذه نّبأ الناصبة لثالثة مفاعي  

والتاء يف ُنبئت نائب الفاعل وقد انقلبت عن المفعول األول، فأين المفعول الثاين 

والثالث؟ )ُنبئت أن أبا قابوس أوعدين(، هذه أّن الحرف الناسخ، وأبا قابوس: 

اسمها منصوب وعالمة نصبه األلف، وأوعدين: جملة فعلية خرب أّن، وأن مع 

 ا وخربها سدت مسد المفعول الثاين والثالث.اسمه

ونحن يف هناية هذا الباب، )باب أعلَم وأرى(، نكون قد انتهينا من الكالم على 

 نواسخ االبتداء كلها، فلهذا يحسن أن نقول يف النهاية:

إن هذه النواسخ التي ُدرست مفردةا يف أبواهبا قد تتداخل يف الكالم، قد تأيت 

النواسخ متداخلة، بحسب المعاين الدقيقة التي يريدها جمل تجد فيها هذه 

المتكلم، فيبقى كل ناسٍخ على عمله، وُيعرب مع النواسخ األخرى كاآليت، فإذا 

:  قلت مثالا

ا(، فهذه  )محمٌد كريٌم(، فهذا مبتدأ وخرب، واضح، وإذا قلنا: )كان محمٌد كريما

دخل اآلن الجملة األولى كان رفعت اسمها ونصبت خربها، هذا واضح، فإذا قلنا أ

ا(؟ ا(، كيف نعرب )محمٌد كان كريما  والثانية، ستقول: )محمٌد كان كريما
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ا يحتاج إلى خرب، وكان هذا ناسخ، يحتاج إلى اسم   محمٌد: مبتدأ، مبتدأ إذا

مرفوع وخرب منصوب، نبدأ بـ كان، أين اسمها وأين خربها؟ أما اسمها فضمير 

ا، انتهينا من كان.تقديره هو يعود إلى محمد، وخرب  ها: كريما

ا(.  أين خرب محمٌد؟ الجملة الفعلية )كان كريما

ا كان  ا كريٌم(، هذه إّن وقد نصبت اسمها ورفعت خربها، )إن محمدا )إن محمدا

ا(، إّن تحتاج إلى اسم منصوب، وخرب مرفوع، البد أن تأيت هبما، وكان تحتاج  كريما

ا(، اسمها ضمير إلى اسٍم مرفوع وخربٍ منصوب، نبدأ بـ كا ا كان كريما ن، )إن محمدا

ا.  مسترت تقديره هو يعود إلى محمد، والخرب: كريما

ا، وأين خرب إن  ا كان –نعود إلى إّن، أين اسمها المنصوب؟ محمدا إن محمدا

ا ا.-كريما  ؟ الجملة الفعلية: كان كريما

: اسمها [3النهر:] (ڌ ڌ ڎ): ومثل ذلك قوله  ، إنَّ

أي كان هو توابا، وجملة  [16الن اي:] (ڃ ڃ)الضمير )الهاء(، و

 خرب إّن. [16الن اي:] (ڃ ڃ)

ا: المفعول  ا(؛ ظننُت: فعٌل وفاعل، محمدا ا كان كريما وتقول: )ظننت محمدا

ا(  ا، و)كان كريما ا يعني كان هو، اسمها ضمير مسترت، كريما األول، كان كريما

 الجملة كلها المفعول الثاين.

ا كريٌم(، وهذا شرحناها قبل قليل، فأّن ويمكن أن تقول: )ظننت أ ن محمدا

 واسمها وخربها سدت مسد المفعولين.

ويمكن أن تقول: )حّدثت الناس أن اهلل كريٌم(، حّدثت: فعٌل وفاعل، أين 

مفاعيلها الثالثة؟ )حّدثت الناس( الناس: المفعول األول، و)أن اهلل كريٌم(، أن مع 
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 ين والثالث.اسمها وخربها سدت مسد المفعول الثا

ا(، فـ )ظننت( فعٌل وفاعل، وأّن  ا كان كريما ويمكن أن تقول: )ظننت أن محمدا

ا، أّن مع اسمها وخربها سدت مسد المفعول الثاين والثالث، وأنَّ  ا كان كريما محمدا

ا. ا( أي كان هو كريما ا، و)كان كريما ا: اسم أّن، والخرب: كان كريما ا، محمدا  محمدا

ى ولو تداخلت، وهذا هو كالم العرب، تجد أن العرب فهي أحكام ثابتة، حت

تتفنن يف كالمها بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص، وإن كانت المعاين العامة قد 

 تتقارب.

قد انتهينا من الكالم على األحكام  -بحمد اهلل وفضله وتوفيقه-هبذا نكون 

لقادم بالكالم على يف الدرس ا -إن شاء اهلل-النحوية للجملة االسمية، لنبدأ 

 .-إن شاء اهلل–األحكام النحوية للجملة الفعلية، مبتدئين بباب الفاعل، فنتهيأ لذلك 

ا يف النهاية على حفظ األلفية يا إخوان، من األلفية بمكان للطالب أن  ُأنبه أيضا

ع  يحرص على حفظ ما تيسر من األلفية إن لم يحفظ األلفية كاملة، ونحن ُنسمِّ

ا مع للطالب، ُنس ع أيضا مع لمن شاء أن يحفظ، والذي يريد أن يحفظ يأيت ُيسمِّ

الزمالء بعد الصالة مباشرة، بعد صالة العشاء فيه عدد من الطالب عندي ُيسمعون 

األلفية، وَمن فاته شيء يمكن أن يبدأ اآلن معنا يف الحفظ، ثم يعود إلى ما تقدم 

 ويحفظه شيئاا فشيئاا.

 لما تقدم نستمع إليه، تفضل.إن كان هناك أي سؤال يف ك

 (01:10:34@) ال الب:

 الُحلمية، أعد. الشيخ:

 (01:10:51@) ال الب:
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 بصرية. الشيخ: 

 (01:11:03@الحكم على هذا االسم كونه حاالا أو مفعوالا به ) ال الب:

هذا الفرق الصناعي، أما من حيث المعنى فهناك فروق؛ ألن المفعول  الشيخ:

ل يف معناه الدقيق، ويف بعض أحكامه، فالمفعول الثالث الثالث يختلف عن الحا

يأخذ كل أحام الخرب؛ ألن الخرب هو أصله، المفعول الثالث أصله الخرب، فلهذا 

ا ويكون جملةا ويكون شبه جملة، ويكون  يأخذ كل أحكام الخرب، يعني يكون مفردا

ا، كالخرب. ا ويكون جامدا  مشتقًّ

به، من هذه األحكام، ألمثل بحكم واحد أما الحال له أحكام مذكورة يف با

 ألبّين الفرق بينهما:

أن الحال ُيشرتط فيه أن ال يكون معرفة، بل يجب أن يكون نكرة، أما الخرب أو 

ما أصله الخرب فيجوز أن يكون معرفة، ويجوز أن يكون نكرة، وعلى ذلك يمكن 

ا(، أين  ا زيدا المفعول الثاين؟ أن تقول يف المفعول الثالث، تقول: )ظننت محمدا

ا، وهو معرفة، ألنه علم.  زيدا

ا(، هنا إذا  أما الحال فيجب أن يكون نكرة، كأن تقول: )جاء محمٌد مسرعا

 (ک)يف اآلية، أو كـ  [167البقرة:] (ۋ)جاءت الكلمة نكرة كـ 
يف اآلية األخرى، أمكن يف الصناعة النحوية أن يكون مفعوالا ثالثاا وأن  [41البقرة:]

 ، وال يفرق بينهما إال المعنى.يكون حاالا 

.  لكن لو جاء يف أمثلة أخرى معرفةا للزم أن يكون مفعوالا ثالثاا، وال يكون حاالا

 على كل حال. هناك سؤال آخر يا إخوان؟ طيب، نحمد اهلل 

 والهالة وال الم علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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 مام  والثالثونالدرس اخل

﷽ 

 

حمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله ال

 -أَما بعد:وأصحابه أجمعين، 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة 

التاسع والعشرين من شهر شوال، من سنة ثالثين وأربعمائة وألف من االثنين، 

ذا الجامع جامع الراجحي، بحي الجزيرة يف مدينة يف ه، هجرة المصطفى 

الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الخامس والثالثين من دروس شرح 

 .]ألُية ابن مالك[ 

  :يف البداية يا إخوان ننبه على أمرين 

أنه يف األسبوع القادم سُتعقد دورة يف الجامع علمية لمدة أسبوع،  األمر األول:

حد، فلهذا فإن الدرس يف األسبوع القادم سُيلغى، ثم نعود إليه إن شاء منها يوم األ

 اهلل يف األسبوع بعد القادم.

كنت استشرتكم يف األسبوع الماضي يف تغيير وقت الدرس،  األمر الثاين:

وقلت فكروا ويف هذا األسبوع سنسألكم، إن شئتم أن ُنغير غيرنا، وإن شئتم أن 

 لسبب يف األسبوع الماضي.نثُبت ثبتنا، وبينت لكم ا

من ُيحب أن يبقى وقت الدرس، ومن ُيحب أن يتغير؟ من يرغب أن يتغير 
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وقت الدرس؟ إذا تغير سيكون إلى مغرب السبت، أو عشاء الثالثاء، أحد الوقتين،  

من يرغب يف التغيير إلى مغرب السبت؟ مغرب السبت واحد، من يرغب يف التغيير 

والبقية؟ من يرغب أن يبقى الدرس على وقته؟ األمران  إلى عشاء الثالثاء؟ أربعة،

سيان، ما رأيكم، على كل حال سيبقى الدرس إن شاء اهلل على وقته حتى إشعاٍر 

 آخر.

، ]أعلم، وأرى[ا انتهينا من الكالم على باب نيف الدرس الماضي يا إخوان ك

ية، ويف هذه سمالوكان ذلك الباب هو آخر الكالم على األحكام النحوية للجملة ا

الليلة إن شاء اهلل سنتكلم على باب الفاعل، وباب الفاعل هو أول الكالم على 

 األحكام النحوية للجملة الفعلية. 

  :وبداية الكالم أي اجُلمل نوعان 

  سمية؛ وهي التي ُتبدأ باسم.اجملٌة 

 .والجملة الفعلية وهي التي ُتبدأ بفعل 

 ية ُحكمان أو صورتان: فالجملة االسمية لها يف اللرة العرب

 :َأن تأيت غير منسوخ، أي غير مسبوقٍة بناسخ، فتكون مبتدأ  الهورة األول

ا، كقولك: )اهلل ربنا(، و )العلم نافٌع(، فهذه الصورة األولى  ا وخرباا مرفوعا مرفوعا

 للجملة االسمية.

 :أن تأيت الجملة االسمية منسوخةا، أي  والهورة الثانية للجملة االسمية

 وقةا بناسخ.مسب
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 والنواسخ ثالثة:

 :ما يرفع المبتدأ وينصب الكرب، كـ )كان(، تقول: )كان محمٌد  األول

ا(.  كريما

 :ا  والناسخ الثاين ما ينصب المبتدأ ويرفع الخرب، كـ )إن(، تقول: )إن محمدا

 كريٌم(.

 :ا، كـ )ظن(، تقول: )ظننت  والناسخ الثالث ما ينصب المبتدأ والخرب معا

ا كري ا(. محمدا  ما

ثم إن باب )ظن وأخواهتا( قد تدخل همزة التعدية على بعض األفعال، وهما: 

علِم، فتقول: )أعَلم(ـ، ورأى؛ فتقول: )أرى(، فالهمزة ُتعدي هذين الفعلين من 

 نصب مفعولين إلى نصب ثالثة مفاعيل.

فهذا كل الكالم على األحكام النحوية للجملة االسمية، وانتهينا من كل ذلك 

 اهلل وتوفيقه. بحمد

والجملة الثانية هي الجملة الفعلية، وهي المبدوءة بفعل، سواءا كان ماضياا، كـ 

ا كـ )اذهب(.  ا كـ )يذهب محمٌد(، أو أمرا  )ذهب محمٌد(، أو مضارعا

وسواٌء ُسبقت بحرٍف أم لم ُتسبق بحرف، كقولك: )قد ذهب محمٌد(، فهذه 

 ألنه ال ُيوجد جملة حرفية.فعلية، أو )لم يذهب ُمحمد(، فهذه فعلية؛ 

والجمل الفعلية مكونة من فعٍل وفاعل، أو فعٍل ونائب فاعل، فإن كان الفعل 

، وإن كان مبنياا للمجهول رفع نائب فاعل.  مبنياا للمعلوم رفع فاعالا

ا فاألحكام النحوية للجملة الفعلية: الفاعل، ونائب الفاعل، فلهذا سندرس  إذا

ل أحكام الجملة الفعلية، فإذا انتهينا منه سندرس نائب اليوم )الفاعل(؛ ألنه أو
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الفاعل، ثم بعد سندخل على بعض األحكام المشرتكة بين الجملتين االسمية  

ا فعرفنا لماذا  والفعلية، كالمفاعيل، والحال، والتمييز، واالستثناء، ونحو ذلك، إذا

 ذكر ابن مالك الفاعل يف هذا الموضع من األلفية.

الليلة نشرح أربعة أبياو، وهِ األربعة األبياو األولَ يف باب  لعلنا يف هذه

 : الُاعو، يقول فيها إمامنا ابن مالك 

ِّ َأَتىىَ.225 ُفىىوَع اِعىىُو اَلىىِذي َكَمر  َُ  ال 

 

َ ىىىىىَ  َُ ىىىىىَم ال  ُهىىىىىُ  نِع  ىىىىىٌد ُمنِي ىىىىىَرا  َوج   َوي 

ىىىو َفاِعىىىٌو َفىىىإِن  َظَهىىىر  .226  ع 
ىىىَد فِ  َوَبع 

 

ىىىىىىىىىىَو َوإاِلَ َفَ ىىىىىىىىىىِمي رٌ   ىىىىىىىىىىَ َ ر   َفه   اس 

ىىىىنَِدا.227  ىىىىَو إَِذا َمىىىىا ُأس  ع 
ُِ ِد ال   َوَجىىىىر 

 

ىىىىىَهَدا  ىىىىىاَو ال ش  َُ ىىىىىعم َك نَىىىىىي ِن َأو  َجم   الِث 

 َوَقىىىىد  ُيَقىىىىاُل َسىىىىِعَدا َوَسىىىىِعُدوا.228 

 

ىىىىىىنَُد   ىىىىىىُد ُم   َِىىىىىىاِهرِ َبع  ىىىىىىُو لِل  ع 
ُِ  َوال 

الفاعل ال أظن أن الطالب وصل إلى شرح األلفية وقد سبقه شرٌح مختصر  

بتدئين، ثم شرٌح متوسٌط للمتوسطين، ثم وصلنا إلى شرح الكِبار يف )ألفية ابن للم

مالك( إال وقد فهم الفاعل، ومع ذلك سنتوقف عند بعض الصور القليلة للفاعل، 

أو صور مختلفة للفاعل لكي نستطيع أن ُنطبق الفاعل، وأن نستخرجه من أمثلته 

 المختلفة.

  أما تعريف الُاعو:

ٌِ للمعلوم، أو ُي ند إلي  اسٌم فالُاعو هو ا سم مرفوٌع، ُي ند إلي  فعٌو قبل  مبن

 فهم هذا التعريف ُمهم؛ لكي نعرف الفاعل يف اصطالح النحويين. يجري مجراه، 

أما الفاعل يف اصطالح اللغويين أو يف المعنى اللغوي أو عند العرب: فالفاعل 

الفاعل يف اللغة، لكن الذي  هذا هو الُاعو من فعو الُعو،يف اللغة عند العرب: 

 : ُنريد أن ندرسه اآلن هو الفعال عند النحويين، أي يف اصطالح النحويين، أي مثالا

 نعرب االسم فاعالا عند النحويين.
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 .الفاعل عند النحويني: هو االسم الاي ُيسند إليه فعٌل قبله 

ن غير االسم؛ ننظر يف هذا التعريف، فقولنا عن الفاعل: هو اسم، هذا احرتاٌز م

ا فالفاعل  ، إذا كالفعل، والحرف، والجملة، وشبه الجملة، فكل ذلك ال يقع فاعالا

ا، مثل قولك: )جاء محمٌد(، معرفة، أو )جاء الرجل(؛ معرٌف بأل،  ال يقع إال اسما

.  أو )جاء رجٌل(؛ نكرة، أو )جاء هذا(؛ اسم إشارة، أي اسٍم يقع فاعالا

، ولهذا تذكرون أننا ذكرنا يف أول النحو يف أما غير االسم فإنه ال يقع فا عالا

العالمات المميزة التي ُنميز هبا األسماء عن األفعال عن الحروف، من العالمات 

 المميز لالسم: اإلسناد.

، أي  ما المراد باإلسناد؟ اإلسناد هو: أن الكلمة يصح أن تقع مبتدأا أو فاعالا

ا، كلمة يصح أن تقع مبتدأ أو فاعالا فهي اسمٌ  ، لماذا؟ ألن الفاعل ال يكون إال اسما

ا، فلهذا كان  ا ال يقع إال اسما هنا، وكذلك المبتدأ كما سبق شرحه، المبتدأ أيضا

 وقوع الكلمة مبتدأا أو فاعالا من العالمات التي تدل على إسمية هذه الكلمة. 

، واستدل ببعض  وخالف بعض النحويين يف الجملة، فأجاز وقوعها فاعالا

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )يف سورة ُيوسف:  هد، كقوله الشوا

؛ بدا: فعٌل ماٍض، أين فاعله؟ أين الذي بدا؟ [35يوسف:] (ۓ ۓ ڭ

 (ۓ)ماذا بدا لهم؟  ؛[35يوسف:] (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)
 فقال بعضهم: إن فاعل )بدا( جملة )ليسجننه(. ،[35يوسف:]

 (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ): -تعالى–واستدلوا بنحو قوله 
وهذه  ،[45إبراهيم:] (ڇ ڇ ڍ)تبين، ما الذي تبيًّن؟  ؛[45إبراهيم:]

 جملة.
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ورد الجمهور على ذلك بأن الفاعل يف اآلية األولى ُمقدٌر من المعنى، نحو:  

ا وارٌد يف  )ثم بدا لهم أمٌر(، أو )ثم بدا لهم بداٌء(، وحذف الفاعل إذا كان معلوما

 ؛ ما التي توارت[32ص:] (گ ڳ ڳ): -تعالى–اللغة؛ كقوله 

 بالحجاب؟ أي الشمس؛ ألنه معروف هي التي توارت.

 ؛[45إبراهيم:] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ): -تعالى–أما قوله 

قالوا: إن الفاعل هو اسٌم مضاٌف محذوف، والتقدير: )ثم تبين لكم جواب كيف 

 فعلنا هبم(.

ا، هذا معنى قولهم )اسم( يف  ا فالجمهور على أن الفاعل ال يكون إال اسما إذا

 التعريف.

ماذا ُيريدون بقولهم )مرفوٌع( هنا يف  اسٌم مرفوع(،) قول ال عريف:ثم ي

 التعريف، ُيريدون أن الحكم اإلعرابي للفاعل هو الرفع، وليس النصب، وال الجر.

ا )مرفوع(؟ يعني يف نحو )جاء محمٌد(، أو  ولكن هل نقول يف الفاعل دائما

عالمة رفع الضمة، لكن )جاء الرجل(، أو )جاء رجٌل(، نقول هنا: فاعٌل مرفوٌع و

يف المبنيات يف نحو )جاء هؤالء(، أو )جاء هذا(، و )جاء سيبويٍه(؛ هذا فعل، نحن 

ما نقول )فاعٌل مرفوع(، وإنما نقول: فاعٌل يف محل رفع؛ ألن كلمة مرفوع ال ُتقال 

 إال مع المعرب، أما المبني فُيقال فيه: يف محل رفع.

ا ما معنى قولهم ) تعريف؟ هذا من التجوز يف الكالم، أي أن ( يف المرفوعإذا

ُحكمه الرفع، اسٌم ُحكمه الرفع، وُتطبق عليه ما درسناه من قبل يف باب المعرب 

ا مبنياا قلت:  ا معرباا قلت: فاعٌل مرفوٌع، وإن كان اسما والمبني، فإن كان الفاعل اسما

 فاعٌل يف محل رفع.

ٌِ للمعلوماسٌم مرفوٌع ُي نُد إلي  فع) ثم يقول ال عريف: ( ُي ند إلي (، )ٌو قبل  مبن
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 ما معنى )ُيسند إليه(؟ 

تقول: )قام محمٌد(، أسندت القيام إلى محمد، بمعنى أضفت القيام إلى 

محمد، َعزوت القيام إلى محمد، إال أن االصطالح النحوي يجعل اإلضافة 

باب لألسماء، إذا وقع اإلسناد بين اسمين ُسميت إضافة، كـ )عبد اهلل(، أو )

 المسجد(، أضفنا الباب إلى المسجد.

ا،  فإذا قلت: )قام زيٌد(؛ إذا وقعت هذه العملية بين فعل واسم ُيسموهنا إسنادا

أسندت، يعني أسندت القيام إلى محمد، أضفت القيام، َعزوت القيام إلى محمد، 

 )قام محمٌد(؛ أسندت القيام إلى محمد.

انفتح الباُب(؛ أسندت االنفتاح )سقط القلم(؛ أسندت السقوط إلى القلم، )

 إلى الباب، )احرتقت الورقة(؛ أسندت االحرتاق إلى الورقة.

ا فهذا هو الفاعل عند النحويين، أي يف اصطالح النحويين، لكن هل ُيشرتط  إذا

يف الفاعل أن يكون هو الذي فعل الفعل؟ عند النحويين ال ُيشرتط هذا األمر، وإنما 

االسم الذي ُأسند إليه فعٌل قبله، فإذا قلت: )احرتقت الفاعل عند النحويين هو 

الورقة(؛ فهما فعٌل وفاعل، وهل الورقة هي التي فعلت االحرتاق؟ ال، هي 

ُأحرقت، ومع ذلك ُيقال: فعٌل وفاعل، لماذا فعٌل وفاعل؟ ألن االحرتاق هنا ُأسند 

 إلى الورقة.

وهو اإلحراق أسندته بخالف ما لو قلت: )أحرق محمٌد الورقَة(، فالفعل هنا 

 إلى من؟ أسندته إلى ُمحمد، فيكون محمٌد هو الفاعل.

وكذلك )انفتح الباُب(، فعٌل وفاعل، مع أن الباب ال ينفتح، وإنما يفتحه غيره، 

 كـ )فتح محمٌد الباَب(.
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 فلهذا نقول: إن قولهم )ُي نُد( يشمو أمرين:  

  .األمر األول: يشمل من فعل الفعل حقيقةا 

 زيٌد(، و )ذهب محمٌد(، و )صهَل الحصاُن(، ونحو ذلك. كـ )جاء

  .ا من قام به الفعُل  ويشمل أيضا

الفعل قام هبذا الشيء، )احرتت الورقة(؛ االحرتاق قام بالورقة، )انفتح 

، وإن كان هذا االسم لم  ا ُيسمونه فاعالا الباب(؛ االنفتاح قام بالباب، فهذا أيضا

 يفعل هذا الفعل حقيقةا.

ك أن تقول: )ماَت زيٌد(، هل هو الذي فعل الموت؟ ال، بل هو يِفر ونحو ذل

 من الموت بكل ما يقدر، لكن نقول: )مات زيٌد(؛ ألن الموت قام به.

و )غرق عمرٌو(؛ هو كان ُيدافع الغرق وُيحاول أن ينجو، نقول: )غرق زيٌد(؛ 

 ألن الغرق قام به.

ا على حجٍر فيها، وإنما كقولنا: )بنى األمير المدينة(؛ مع أنه لم يضع ح جرا

 المراد أن األمر بالبناء قام به، هو الذي أمر، وهكذا. 

ا فقولهم: )إن الفاعل هو من فعل الفعل( فهذا من باب التسهيل والتعليل،  إذا

 أما الفعل عند النحويين فهو: االسم الذي ُأسند إليه فعٌل قبله. 

ذا شرٌط يف الفاعل، ُيشرتط يف (؛ هُي ند إلي  فعٌو قبل وقولهم يف التعريف: )

الفاعل أن يكون فعله قبله، كاألمثلة السابقة، )ذهب محمٌد، و)انفتح الباُب(، و 

 )صهَل الحصاُن(، وال يتقدم االسم على الفعل.

فإن تقدم االسم على الفعل فقلت: )محمٌد ذهب(، و )الباب انفتَح(، و 

، وإنما  )الحصان صهَل(؛ فإن هذا االسم المتقدم ال ُيعرب عند النحويين فاعالا
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ُيعرب مبتدأا، والفعل بعده فعٌل ماٍض، وقد استرت فيه فاعله، والجملة من الفعل 

 والفاعل خرب المبتدأ.

فقولك: )محمٌد ذهب(؛ محمٌد: بمبتدأ، وذهَب: فعٌل ماٍض، وفاعل ذهب 

 مسترت تقديره: ذهب هو، ثم الجملة الفعلية من الفعل والفاعل )ذهب هو( خرب

 المبتدأ.

ا فقولنا: إن الفاعل ال يجوز أن يتقدم يف نحو )قام محمد(؛ هل يجوز أن  إذا

ُتقدم الفاعل؟ ال يجوز أن ُتقدم الفاعل، لكن هل يجوز أن ُتقدم االسم؟ يجوز أن 

.  ُتقدم االسم، لكن ال ُيعرب فاعالا

ٍب آخر، فلهذا نقول: ال ُيقدم الفاعل، لكن ُيمكن أن ُيقدم االسم فننتقل إلى با

إلى باب المبتدأ والخرب، يعني تنقلب الجملة من جملٍة فعلية )ذهب محمد( إلى 

ا بين الجملتين الجملة االسمية  جملٍة اسمية )محمٌد ذهب(، وال شك أن ُهناك فرقا

 والجملة الفعلية من حيث المعنى الخاص والدقيق.

ٌِ للمعلوموقولهم يف التعريف: ) ٌِ للمعلوم) (،ُي ند إلي  فعٌو قبل  مبن ( هذا مبن

 ، احرتاٌز من الفعل المبني للمجهول، فإن الفعل المبني للمجهول ال يرفع فاعالا

 وإنما يرفع نائب فاعل، كقولك: )ُضرب زيٌد(، و )ُأكل الطعاُم(؛ هذا واضح.

( يشمل كل األفعال سواٌء كان عٌو (، )فُأسند إلي  فعٌو وقولهم يف التعريف: )

ا كـ )اذهب(؛ فإن  الفعل ماضياا كـ )ذهب زيٌد(، أو مضارٌع كـ )يذهب زيٌد(، أو أمرا

 )اذهب( فعل أمٍر، وفاعله مسترتٌ تقديره: اذهب أنت.

وسواٌء كان هذا الفعل ثالثياا أو ُرباعياا أو ُخماسياا أو ُسداسياا، كـ )ذهب زيٌد(، 

 و )أقبل زيد(، و )انطلقت السيارة(، و )استخرج العمال الذهب(.

ا، فالمتصرف كاألفعال السابقة، والجامد كـ  وسواء كان ا أم جامدا الفعل متصرفا
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)نِعَم الفتى زيٌد(، )نِعم وبِئس( فعالن للمدح والذم، وهما فعالن جامدان يعمالن  

، تقول: )نِعم الرجل زيٌد(، نِعم: فعٌل ماٍض،  عمل الفعل، أي يرفعان فاعالا

 والرجُل: فاعله مرفوع.

ٌِ للمعلوم، أو ُي ند إلي  اسٌم ثم ُيقال يف التعريف: ) ُي ند إلي  فعٌو قبل  مبن

(؛ ُيسند إلى هذا االسم فعٌل كما تقدم، أو اسٌم يجري مجرى الفعل، يجري مجراه

 ما المراد باألسماء التي تجري مجرى الفعل؟ 

ا، اسم الفاعل، والصفة الُمشبهة، وصيغ المبالغة، واسم  هذه كررناها كثيرا

سماء المشتقة العاملة عمل أفعالها، هي أسماء مشتقة، يعني المفعول، وهذه األ

ا ترفع  مشقوقة من أفعالها، تعمل عمل أفعالها، فإذا كان فعلها يرفع فاعالا فهي أيضا

ا فهي اسم الفاعل، والصفة الُمشبهة، والصيغ المبالغة، واسم المفعول. ، إذا  فاعالا

للمجهول، فـ )مضروب(  إال أن اسم المفعول إنما ُيؤخذ من الفعل المبني

ُيضَرب فهو مضروب(، و )مأكول( مأخوذ من )ُأكل ُيؤكل فهو  َب تؤخذ من )ُضرِ 

ا فمضروب ومأكول يعمالن عمل ضرب وأكل أم ُضرب وُأكل؟  مأكول(، إذا

ا اسم المفعول  فاعل، فلهذا  سيرفع فاعالا أو نائب فاعٍل؟ نائبُضرب وُأكل، إذا

 اعل.سيأيت الكالم عليه يف نائب الف

اسم الفاعل كـ )ضارب، وُمقبِل(، وصيغ المبالغة كـ  أما الثالثة البواقِ وهِ:

اب(، والصفة المشبهة مثل: )كريم، وبطل، وقوي، وصعب،  اب، وشرَّ )ضرَّ

 وُحلو(، هذه ُتؤخذ من الفعل المبني للمعلوم فتعمل كعمله.

 كيف نعرف أن هذا االسم المشتق عِمل عَمل الفعل؟ 

ل الفعل إذا كان بمعنى الفعل، يعني إذا كنت تستطيع أن تنزع إنما يعمل عمَ 

 هذا االسم وتضع مكانه فعله.
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كقولك: )محمٌد جميٌل وجهُه(، محمٌد: مبتدٌأ، وجميٌل: خربه، وجميٌل هنا 

صفة ُمشبهة على وزن فعيل، وهي تعمل عمل الفعل، جُمل يجُمل، وجهُه: 

هُه، أو محمٌد َجُمَل وجهُه، وجهه: الفاعل؛ ألن معنى الكالم: محمٌد يجمُل وج

فاعل، فإن قلت: محمٌد جمل وجهُه؛ فهو فاعٌل بالفعل، وإن قلت: محمٌد جميٌل 

ا هنا أو صفة ُمشبهة.  وجهه؛ فهو فاعٌل السم جرى مجرى الفعل، وُيسمى وصفا

وكذلك لو قلت: )محمٌد قوٌي جسمه(؛ أي محمٌد َقوَي جسمه كذلك، هذه 

 صفٌة مشبهة.

: )محمٌد ناجٌح أخوه يف الدراسة(؛ أي محمٌد نجَح أخوه، فأخوه لو قلتف

فاعل بناجٌح، ناجٌح كيف رفعت الفاعل؟ نقول: ألنه اسٌم مشتق، أو نقول: ألنه 

وصف، أو نقول: اسٌم جرى مجرى الفعل، أو نقول: اسم فاعل، كلها تعبيرات 

 صحيحة. 

ا(؛ كان ال فإذا قال القا و: معنى: جاء الذي ضرب )جاء الضارُب أخوُه زيدا

ا(، جاَء: فعٌل ماٍض، الضارُب: فاعل مرفوع  ا، )جاء الضارُب أخوُه زيدا أخوُه زيدا

وعالمة رفعه الضمة، وهو اسم فاعل، ضارب، فأين فاعله ومفعوله؟ أين الضارب 

ا، )جاء الضارُب أخوُه  والمضروب؟ أما الضارب فأخوه، وأما المضروب فزيدا

ا(؛ يعني الذي ضرَب  ا، الضارب هنا جرى مجرى الفعل ضرب؛  زيدا أخوُه زيدا

 فلهذا عِمَل عمله.

لو قلت: )المسافُر ولدُه محمٌد(، المسافر: مبتدٌأ، وولدُه: خرب أو فاعل؟ 

)المسافُر ولدُه محمٌد(؛ يعني الذي سافر ولدُه هو محمٌد، فما إعراب ولدُه؟ 

محمٌد(؛ يعني الذي سافر )المسافر ولدُه محمٌد(، ولدُه: فاعل، )المسافر ولدُه 

ولدُه محمٌد، فالمسافُر: مبتدأ، وخربه: محمد، وولده: فاعل؛ ألن المعنى: الذي 

 سافر ولده، فولده فاِعل.
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ا: حال، لكن   ا وجهُه(، منيرا لو قلنا: )جاء زيٌد(؛ فعٌل وفاعل، )جاء زيٌد منيرا

اعل يعمل كفعله، نوعه: اسم فاعل من: )أنار ُينير فهو منيٌر(، اسم فاعل، اسم الف

ا. ا فوجهُه فعال سواءا لُينير أو لمنيرا  يعني: جاء زيٌد ُينير وجُهُه، إذا

اٌع الماَل، منَّاٌع الحقَّ  اٌع: خربه، وهو لو قلنا: )زيٌد جمَّ (؛ فزيٌد: مبتدأ، وجمَّ

صيغة مبالغة من جمع يجمع، وهو بمعنى الفعل، يعني زيٌد يجمع المال بكثرة، 

منع الحق بكثرة، فيكون الحق: مفعول به، والمال: مفعوٌل به، ومناٌع للحق أي: ي

اٌع الماَل(؛ المال فاعل أو مفعول؟ مفعول به، أين فاعله؟ ضميٌر مسترت،  )زيٌد جمَّ

 )زيٌد جماٌع هو المال، مناٌع هو الحق(، )شروٌب الماء(؛ أي شروٌب هو الماء. 

، وإنما هي يف هذه الجملة يف األسماء الجارية مجرى فعلها هي ل يست أفعاالا

جارية مجرى الفعل، يعني محمولة على الفعل، يعني ما عملت باألصالة، وإنما 

عملت بالتشبيه، يعني أصل أو فرع؟ فرع، والفرع يكون يف قوة األصل أم ينحط 

 عنه درجة؟ ينحط عنه درجة، فهذا الفعل يجب أن يعمل، ال بد أن يعمل الفعل.

عليها فال يجب أن تعمل، يعني يجوز لك أن  أما هذه األسماء المحمولة

تقول: )زيٌد جماٌع المال(، فأعملته عمل فعله، ويجوز أن تقول: )زيٌد جماُع 

الماِل(؛ باإلضافة، ويجوز أن تقول: )زيٌد جماٌع للماِل(؛ تأيت بالالم ُيسموهنا الم 

ئز، لكن التقوية؛ ألن العامل هنا ضعيف، إنما عمل بالتشبيه والحمل، كل ذلك جا

الذي يدخل يف موضوعنا اآلن هو أن ُتعمله عمل الفعل فتقول: )زيٌد جماٌع 

 الماَل(.

لو قلت: )أنا طويٌل شعري(؛ أنا: مبتدأ، وطويٌل: خرب، وشعري: فاعٌل لطويٌل؛ 

 ألن طويٌل صفة مشبهة، يعني أنا يطول شعري، أو: أنا طال شعري.

ني بمعنى الفاعل، لكن ليست الصفة المشبهة هي التي بمعنى فعل يفعل، يع
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على وزن فاعل، بخالف اسم الفاعل، اسم الفاعل هو يدل على من فعل الفعل؛ 

لكنه على وزن فاعل، أو وزن ُمفِعل، كضارب من انضرب، شاِرب، شاكِل، نائم، 

: ُمقبِل، ُمكِرم، ُمفِهم.  جالس، يعني على صيغة معينة محددة، أو مثالا

عل تدل على الفاعل، لكن ليست على وزن اسم فإن جاءت أسماء بمعنى الفا

فاعل، ليست على فاعل أو ُمفِعل، ماذا ُنسميها؟ ُنسميها: الصفة المشبهة، مشبهة 

 بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل، هي اسمها: الصفة المشبهة باسم الفاعل.

)قوٌي( يعني الذي يقوى، )جميٌل( يعني الذي َجُمل، )طويٌل( يعني الذي 

لذي فعل الفعل، لكنه ليس على وزن اسم الفاعل، فُسميت الصفة طاَل، يعني ا

 (.)أو اسٌم جارم مجرى الُعوالمشبهة باسم الفاعل، فهذا معنى قولهم يف التعريف 

أنا سأتأمل قليالا يف التعريف وأضرب عليه بعض األمثلة ألين أرى أن هذا مهم 

يف استخراج  قبل أن نتوسع يف أحكام الفاعل، وبعض الطالب ربما يضطرب

 الفاعل ومعرفته.

الفاعل، هذه بعض القواعد التي تضبط الفاعل لفظياا، الفاعل ُيمكن أن نقول 

 فيه بلفظ تعليمي: الفاعل هو الذي يأيت جوابنا لقولنا: من فعل؟ أو: من الفاعل؟

فإذا قلت: من فعل الفعل؟ فإن الجواب هو: الفاعل، فإذا قلت: )ذهب 

مد، )انفتح الباب( ما الذي انفتح؟ الباب، )احرتقت محمد( من الذي ذهب؟ مح

 الورقة( ما الذي احرتق؟ الورقة، وهكذا، فالفاعل إنما ينكشف هبذه الطريقة.

قاعدة أخرى يف الفاعل ذكرناها قبل قليل، وهي: أن الفعال ال يكون إال بعد 

.  الفعل، وال يتقدم عليه، فإن تقدم االسم عليه صار مبتدأا ال فاعالا

ا معرباا قلنا  من ا: أن الفاعل إذا كان اسما القواعد اللفظية التي ُنؤكد عليها أيضا

ا مبنياا قلنا فيه: يف محل رفع.  فيه: مرفوع، وإذا كان اسما
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ا.   هذه األشياء ذكرناها من قبل ما نتوقف عندها كثيرا

ا، ا أو م   ر  ا بارو  ا، وقد يكون ضمير  ا ظاهر   الفاعل قد الُاعو قد يكون اسم 

ا أو مسترتاا، واضح أننا قابلنا بين االسم  ا بارزا ا، وقد يكون ضميرا ا ظاهرا يكون اسما

الظاهر واالسم الضمير، فاالسم الضمير هي: الضمائر المتصلة والمنفصلة، 

المنفصلة كـ: )أنا، وأنت، وهو، وإياي(، والمتصلة كـ: تاء المتكلم يف )ذهبت(، 

 مائر.وكواو الجماعة يف )ذهبوا(، هذه الض

ن: األسماء الظاهرة، فمحمد سماء ُيسميها النحويوما سوى الضمائر من األ

اسم ظاهر، وباب، وجالس، وضْرب، والذي، وهذا، كلها أسماٌء ظاهرة، والفاعل 

ا؛ أي له لفظ، أو مسترتاا؛ أي ليس له  ا بارزا ا، ضميرا ا، يقع ضميرا ا ظاهرا يقع اسما

 لفظ.

: )أكرم محمٌد ا ألستاذ(؛ فالفاعل اسٌم ظاهر، وإذا قلت: فإذا قلنا مثالا

 )أكرمتك( فالفاعل هنا تاء الفاعل، فهو ضمير.

وإذا قلُت: )أكرمَك محمٌد(؛ فأين الفاعل؟ الفاعل: محمٌد، والكاف مفعوٌل 

ا فالفاعل ظاهر، والمفعول به ضمير.  به، إذا

هما )أكرمتَك(؛ الفاعل: التاء، والمفعول به: الكاف، كال والمثال ال ابق:

ضمير، وإذا قلت: )أكرمُت األستاَذ(؛ فالفاعل: التاء، والمفعول به: ضمير، 

 والمفعول به اسٌم ظاهر، وهكذا.

إن الفعل الماضي والمضارع يكون  ومن القواعد ال اب ة للُاعو أن نقول:

ا مسترتاا، الفعل  ا، أما فعل األمر فال يكون فاعله إال ضميرا ا وضميرا فاعلهما ظاهرا

ا ومسترتاا، أما فعل األمر الماضي  ا، بارزا ا وضميرا والمضارع يكون فاعلهما ظاهرا

ا إن كان للمثنى  ا بارزا ا مسترتاا إن كان للمفرد، وضميرا فإن فاعله ال يكون إال ضميرا
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 والجمع، هذه قاعدة ضابطة يف الفاعل.

ا  ا، كـ )ذهب محمٌد(، ويكون فاعله ضميرا ا ظاهرا فالماضي يكون فاعله اسما

لك: )محمٌد ذهَب(؛ أي: هو، وتقول: )المحمدان ذهبا( فالفاعل: ألف كقو

 االثنين، أو )المحمدون ذهبوا(، الفاعل: واو الجماعة.

وكذلك المضارع، تقول: )يذهب محمٌد( فالفاعل اسم ظاهر، وتقول: 

)محمٌد يذهب(؛ فالفاعل ضميٌر مسترت، أي يذهب هو، فإن قلت: )المحمدان 

ف االثنين ضميٌر بارز، وإن قلت: )المحمدون يذهبون(؛ يذهبان( فالفاعل أل

 فالفاعل واو الجماعة ضميٌر بارز.

 فإذا جئنا إلَ فعو األمر: 

ا مسترتاا، تقول: )اذهب، واستمع،  فإن كان للمفرد فال يكون فاعله إال ضميرا

ا. ، وُصم(؛ أي: أنت، إذا كان فاعله مفردا  وانتبه، وَصلِّ

ا بارزا وإذا كان فاعله خالف ذلك  .ا: فإن الفاعل حينئٍذ يكون ضميرا

ما معنى )غير ذلك(؟ غير المفرد، غير المفرد يشمل المفردة، والمثنى بنوعيه، 

والجمع بنوعيه، فالمفردة تقول للمؤنثة: )يا هند انتبهي(، و )اذهبي(، و 

)استمعي(، و )صلِّي(، و )صومي(؛ فالفاعل هنا: ياء المخاطبة، ضميٌر بارٌز 

 متصل.

 وإذا خاطبت اثنين تقول: )يا محمدان اذهبا، وانتبها(.

ا تقول: )يا محمدون اذهبوا، وانتبهوا(، فالفاعل: واو  وإذا خاطبت جمعا

 الجماعة.

ا أو مسترتاا، أما الماضي  ا إما بارزا ا ففعل األمر ال يكون فاعله إال ضميرا إذا
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ا.   والمضارع فيكون الفاعل فيهما مسترتاا وظاهرا

ا يف ضبط الفاعل: هو أن ُتتقن إعراب الضمائر آخر قاعدة  نذكرها أيضا

 المتصلة.

فالضمائر المتصلة هناك ضمائر منها حددهتا العرب للفاعل، الضمائر المتصلة 

كم عددها؟ تسعة ضمائر، وهي: )تاء المتكلم، وألف االثنين، وواو الجماعة، ياء 

كاف المخاطب، وهاء المخاطبة، ونون النسوة(؛ هذه خمسة، )وياء المتكلم، و

ا: )نا المتكلمين(، فالمجموع تسعة ضمائر.  الغيبة(؛ هذه ثالثة، ثم أخيرا

أما الضمائر الخمسة األولى وهي: )تاء الفاعل أو نقول: تاء المتكلم، وألف 

االثنين، وواو الجماعة، ياء المخاطبة، ونون النسوة(؛ هذه الخمسة على كثرة 

 هبا عن ثالثة إعرابات: ورودها يف الكالم ال يخرج إعرا

  ،ا لكان وأخواهتا ا لها، اسما فهي إذا اتصلت بـ )كان وأخواهتا( تكون اسما

ا(، اسم كان، أو: )أصبحوا مطمئنين(؛ الواو اسم أصبح.  كقولك: )كنت نائما

  ،)وإذا اتصلت بفعٍل مبنٍي للمجهول فإهنا نائب فاعل، كـ )الرجال ُأكرموا

 كرما(؛ نائب فاعل.)أنا ُأكرمُت(، )الطالبان أُ 

  ،وإذا اتصلت بفعل مبنٍي للمعلوم فهي فاعل، كـ )ذهبوا، ويذهبون، اذهبوا

 يفعلون، يعلمون، يؤمنون، ذهبوا، استمعوا، انتبهوا، يخافون(؛ فهي فاعل.

، هذه الخمسة تاء المتكلم، ألف االثنين، واو  ا فأكثر ورودها أن تكون فاعالا إذا

، إال إذا اتصلت بـ )كان الجماعة، ياء المخاطة، ونون  النسوة؛ أكثر ورودها فاعالا

وأخواهتا( فاسٌم لها، أو اتصلت بفعٍل مبنٍي للمجهول فنائب فاعل، وهذا الذي 

 يهمنا اآلن يف باب الفاعل. 

استكماالا للفائدة ُنكمل بقية الكالم على الضمائر المتصلة، بقي منها أربعة 
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 ضمائر.

وكاف المخاطب كى )ك ابك(، وهاي الريبة كى أما ياي الم كلم كى )ك ابِ(، 

)ك اب (؛ فهذه ال ما ر الثالثة علَ كثرة ورودها يف الكالم ال يخرج إعرابها عن 

 أربعة أعاريب: 

 .)فهي إذا اتصلت باسٍم )ُمضاٌف إليه(، كـ )كتابي، وكتابك، وكتابه 

 َك، وإذا اتصلت بفعٍل فهي )مفعوٌل به(، كـ )محمٌد أكرمني، ومحمٌد أكرم

 ومحمد أكرمُه(.

  وإذا اتصلت بـ )إن وأخواهتا( فهي اسٌم لها، كـ )إنه كريم، إنك كريم، إين

 كريم(.

  وإذا اتصلت بحرف جر فهي يف محل جر، مثل: )سلمُت عليك، وسلمُت

 عليه، وسلِّم عليه(.

ا فهذه الضمائر المتصلة على كثرة ورودها يف الكالم، يعني تجد منها يف  إذا

دة من المصحف ربما العشرات، ومع ذلك فإن إعراهبا منضبط ال الصفحة والح

 يخرج عن هذه اإلعرابات.

بقِ لنا من ال ما ر الم هلة ضميٌر واحد وهو: ناي الم كلمين، هذا يىتِ يف 

 كو المواضع ال ابقة، علَ ح ب ال وويع ال ابق، يعنِ: 

 :كنا أعزة، أو  إذا اتصلت ناء المتكلمين بكان وأخواهتا فهي اسٌم لها، مثل(

 أصبحنا مسلمين(.

  وإذا اتصلت بإن وأخواهتا فهي اسٌم لها، مثل: )إننا مسلمون، أو لعلنا

 ُنسافر(.
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   وإذا اتصلت بحرف جر فهي يف محل جر، مثل: )الكتاب لنا(، أو )سلِّم

 علينا(.

 .)وإذا اتصلت باسٍم فهي ُمضاٌف إليه، مثل: )كتابنا، أو ربنا، أو ديننا 

 بفعٍل مبنٍي للمجهول فهي نائب فاعل، مثل: )نحن ُأكرمنا(.وإذا اتصلت 

  ، ، قد تكون مفعوالا بقي إذا اتصلت بفعٍل مبنٍي للمعلوم قد تكون فاعالا

 بحسب المعنى.

فإذا كنا نحن الفاعلين فـ )نا( فاعل، مثل: )ذهبنا، وجلسنا(، ومثل: )أكرمنا 

ا(، وإن كنا نحن المفعولين فـ ) ا، وضربنا عمروا نا( مفعوٌل به، مثل: )زيٌد زيدا

 أكرمنا، وعمرٌو ضربنا(.

، فـ )نا( الواقعة  ، و )نا( الواقعة مفعوالا وهناك فرٌق لفظي بين )نا( الواقعة فاعالا

، َضَرْبنا عمرٌو( فاعل، و )نا( الواقعة  فاعالا يْسُكن ما قبلها، تقول: )أكرْمنَا زيدا

 ، وعمرٌو أهاَننا(.مفعوالا ينفتح ما قبلها، تقول: )زيٌد أكرَمنا

إذا فالضمائر المتصلة على كثرة ورودها يف الكالم إعراهبا منضبط، الذي ُيريد 

 أن يضبط اإلعراب يضبط ما ُيمكن ضبطه ليتفرغ بعد ذلك لألشياء المشكِلة.

ا؟   أين الفاعل؟ بسرعة حدد الفاعل، وأين حصل المفعول به أيضا

 : الكاف.)ُيحبك الناس(؛ الفاعل: الناس، والمفعول

 )ساعدُت الفقيَر(؛ أين الفاعل: التاء، والمفعول: الفقير.

 )أكرمُتَك(، أين الفاعل؟ التاء، والمفعول به: الكاف.

 )زيٌد أكرموه(؛ الفاعل: الواو، والمفعول: الهاء.

 )أكرمني محمٌد(؛ الفاعل: محمٌد، والمفعول؟ النون.
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وٌل به، ومحمد: فاعل، هنا يف )أكرمني(؛ أكَرم: فعل، وياء المتكلم: مفع

والنون: نون الوقاية، نقول: حرف وقاية يقي الفعل من الكسر ال محل له من 

 اإلعراب.

 )كونوا أحبة(؛ ال يوجد فاعل، وإنما )الواو( اسٌم لـ )ُكن(، والخرب: أحبةا. 

 استخرج الفاعل: 

؛ الفاعل هو: نصر، أما لفظ [1النهر:] (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)

 الجاللة: مضاٌف إليه.

؛ الفاعل تأمل [2النهر:] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)

فيها، تأمل فيها، ورأيت يا محمد الناس، أين الفاعل يف )رأيت الناس(؟ التاء ضمير 

 (ژ)المخاطبة، ضمير الفاعل المخاطبة، رأيَت، الفاعل: التاء، الناس، 
 أين فاعل يدخل؟ الواو، وليس هناك فاعٌل يدخل. ؛[124الن اي:]

 ؟[3النهر:] (ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎڇ )أين الفاعل يف 

أين  ؛[3النهر:] (ڍڍ)أين فاعل )سبِّح(؟ ضمير مسترت تقديره أنت، 

 فاعل )استغفر(؟ مسترت تقديره أنت.

 (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)
، أين فاعل )يغشى(؟ العذاب، وهم يغشاهم؟ المفعول، يغشاهم [55العنكبوو:]

 (ڄڦ ڦ ڦ ڦ )العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، 
أين فاعل )يقول(؟ ضمير مسترت تقديره هو، وفاعل )ذوقوا(؟  ؛[55العنكبوو:]

ذوقوا يا مخاطبون يا كفار، ذوقوا يا كفار، الفاعل: واو الجماعة، وأين فاعل 

ا.  ؟[90النمو:] (ٹ ٹ ٹ) )تعملون(؛  واو الجماعة أيضا
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، كل فعل ال بد أن تعلم [64األحثاب:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ) 

 فاعله.

 .[4ال ين:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ)

 )وفيها حارب الحمدانيون الفرنجة، فغلبوهم، وأسروا منهم ألوفاا(.

ُهىىىىىىا نَا َخي َلنَىىىىىىا إِن  َلىىىىىىم  َتَرو   َعىىىىىىِدم 

 

ِعىىىىىىىُدَها َكىىىىىىىَدايُ   ىىىىىىىَع َمو   ُتثِيىىىىىىىُر النَق 

أين فاعل )لعن(؟ ضمير مسترت  ؛[64األحثاب:] (ٿ ٿ ٿ ٹ)  

(؟ ا يعود إلى  تقديره هو يعود إلى اهلل، وفاعل )أعدَّ ضمير مسترت تقديره هو؛ أيضا

 اهلل.

نا المتكلمين العائدة إلى  ؟[4ال ين:] (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)أين فاعل 

اهلل، هذه نا المتكلمين تدل على مفرد أو جمع؟ جمع، وهنا دلت على مفرد أو 

جمع؟ مفرد، كيف يكون ذلك؟! ال نقول: نا الجمع، بل هنا: نا التعظيم، نا الدالة 

 .ظيم على التع

هنا )وفيها حارب الحمدانيون الفرنجة(، الفاعل: الحمدانيون، )فغلبوهم 

ا(؛ أين فاعل )غلبوا(؟ الواو، غلبوهم، و )أسروا(؟ الواو.  وأسروا منهم ألوفا

ُها( نَا َخي َلنَا إِن  َلم  َتَرو  ؛ نا المتكلمين، )إن لم تروها( فاعل )ترى( الواو، )َعِدم 

عَ  ُتثِيرُ والمفعول: هاء، )  ( تقديره: هي؛ تعود إلى الخيل.النَق 

(، تاء المتكلم، وُيسموهنا تاء الفاعل، يف تاء المتكلم يف 00:56:35)@

مشكلة يف االصطالح عليها، بعضهم ُيسميها )تاء الفاعل(، وبعضهم ُيسميها )تاء 

المتكلم(، ويف كال االصطالحين مشكلة، فإن قلت )المتكلم( طيب، تاء المتكلم 

(، أما )ذهبَت( تاء المخاطب، و )ذهبِت( تاء المخاطبة، فمشكلة إذا قلت )ذهبُت 
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 )تاء المتكلم(.

 ، فبعضهم ُيسميها )تاء الفاعل( لكي تشمل الثالثة، طيب، )كنُت( ليست فاعالا

ا ليست تاء الفاعل، تاء  ؟ إذا ا( هل التاء فاعالا فمشكلة، إذا قلت )كنت مسلما

 المتكلم.

لم أو تاء الفاعل؛ سيبقى مشكلة، لكن هذا ُيسمى فسواٌء قلت: تاء المتك

ا، ال مشاحة يف االصطالح، )تاء المتكلم( يعني   (.00:57:45)@اصطالحا
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﷽ 

 

 يف تعريف الفاعل بقوله: إلى بيت ابن مالك 

ِّ َأَتىىىىىَ ُفىىىىىوَع اِعىىىىىُو اَلىىىىىِذي َكَمر  َُ  ال 

 

َ ىىىىىَ  َُ ىىىىىَم ال  ُهىىىىىُ  نِع  ىىىىىٌد ُمنِي ىىىىىَرا  َوج   َوي 

استغنى بالتمثيل عن التعريف، ويف قوله:  ا أن ابن مالك يتضح هن 

( ِّ ُفوَع  (؛ هذا مثنى، مع أنه ذكر لنا ثالثة أمثلة: َكَمر 

َ َ َُ َم ال  ُهُ  نِع  ٌد ُمنِي َرا  َوج  ِّ َأَتَ َوي  ُفوَع  َكَمر 

فأراد بالتثنية هنا ما أشرنا إليه يف التعريف من أن الفاعل اسٌم ُيسند إليه فعٌل كـ 

ٌد أَ ) ُه ُ (، أو اسم جاٍر مجرى الفعل كـ )َتَ َوي   (.ُمنِي َرا  َوج 

َ َأما قوله ) َُ َم ال  ع 
 (؛ فنِعَم فعٌل ماٍض، والفتى: فاعل.نِ

ا فعل، إال أنه نص عليه للداللة على أن الفعل سواٌء كان  ا فـ )نِعم( أيضا إذا

. ا كـ )نِْعم( فإنه يرفع فاعالا ا كـ )أتى(، أم كان جامدا  متصرفا

 : وبعد ذلك قال ابن مالك 

ىىىىىو َفاِعىىىىىٌو َفىىىىىإِن  َظَهىىىىىر   ع 
ىىىىىَد فِ  َوَبع 

 

ىىىىىىىىىىَ َ ر    ىىىىىىىىىَو َوإاِلَ َفَ ىىىىىىىىىىِمي ٌر اس   َفه 

 فقوله:  

ع و َفاِعٌو 
َد فِ  َوَبع 

أي أن الفاعل ال يكون إال بعد الفعل، وهذا سبق شرحه قبل قليل، فإن تقدم 
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ا قبل ق ليل، إال أننا نزيد هنا االسم على الفعل صار مبتدأا، وهذا شرحناه أيضا

فنقول: بعض كتب النحو تنسب إلى الكوفيين جواز تقديم الفاعل، فُيجيزون أن 

تقول يف )قام محمٌد( فتقول: )محمٌد قام( على أن )محمٌد( فاعل مقدم، و)قام( 

ا أو ليس فيها  فعٌل مؤخر، وعلى ذلك فإن )قاَم( يف )محمٌد قاَم( هل تتحمل ضميرا

 ضمير؛ ألن الفاعل )محمد( وقد تقدم، هذا قولهم يف المسألة.ضميٌر؟ ليس فيها 

وهذا القول من أضعف األقوال ال ِ ُن بق إلَ الكوفيين إن كانق تهح 

 عنهم، ومما ُي عف هذا القول أمران: 

 :معنوي.  األمر األول 

 :لفظي. والثاين 

بين  فإن هذا القول ُيؤدي إلى القول بأنه ال فرق أما األمر األول المعنوي:

الجملتين االسمية والفعلية، وأهنما لغو، فسواٌء قلت: )محمٌد قام( أو )قام محمٌد( 

 فسواء، إال أنك قدمت وأخرت.

ُيالحظ بوضوح أن  والمتتبع لكالم الفصحاء وأفصح الكالم كالم اهلل 

الجملة االسمية تأيت يف مواضع ومعاٍن خاصة، والجملة الفعلية تأيت يف مواضع 

ة، وقد تفنن المفسرون والمتكلون على إعجاز القرآن يف الكالم على ومعاٍن خاص

هذه المسألة؛ لماذا ُيعرب هنا بجملة إسمية؟ ولماذا ُيعرب هنا بجملة فعلية؟ وكيف 

 أن المعنى يضعف ويختل لو عرب بجملة اسمية أو عرب بجملة فعلية.

فعلية، أي أن وهذا دليٌل واضح على أن هناك فرٌق بين الجملتين االسمية وال

ا بين )محمٌد قام( و )قام محمٌد( من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ  هناك فرقا

فكالهما جائز، إال أن هذه جملة وهذه جملٌة أخرى، هكذا يقول النحويون، 

يقولون: )محمٌد قام( جملٌة إسمية، مبتدأ وخرب، و )قام محمد( جملة أخرى من 
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 فعٍل وفاعل. 

 )محمٌد قام(، و )قام محمٌد( جملٌة واحدة فعلية. قولون:أما الكوفيون فإنهم ي

ا(، و )حِمدُت  فلهذا نص النحويون على أنك يجوز أن تقول: )حِمدُت زيدا

ا هلل(؛ ألن هاتان جملتان فعليتان، والجملة الفعلية  ا لزيد(، و )حمدا اهلل(، و )حمدا

 تدل على التجدد، يعني لك بعض هذا الفعل المتجدد.

ن تقول )الحمد لزيد( كما تقول )الحمد هلل(؛ ألن هذه جملة اسمية وال يجوز أ

تدل على الثبات، و )ألف الحمد( لالستغراق، االستغراق ثم حامد، لهذا قال 

ا"سيبويه:  ، يعني أن هذه الجملة هبذه "فلو قال قائل )الحمد لزيد( لكان عظيما

 لثبات وعلى الشمول.الصياغة وهذا الرتتيب ال تكون إال هلل؛ ألهنا تدل على ا

أي أهنم ُيفرقون بين الجملتين االسمية والفعلية، وهذا من استقراء وتتبع كالم 

 العرب.

األمر الثاين الذي ُيضعف قول الكوفيين أو القول المنسوب إلى الكوفيين هو 

 أمٌر لفظي، وهو: أنه يستلزم شيئاا ُيخالف كالم العرب.

محمد( ماذا يجوز أن تقول يف )قام محمٌد(  فإذا كانوا ُيجيزون أن تقول يف )قام

على قولهم؟ )محمٌد قام(، فظاهر ذلك أنه يجوز أن تقول يف )قام محمدان( أن 

 تقول: )محمدان قام(، أو )قام رجالن( أو )قام الرجالن( تقول: )الرجالن قام(.

ويف )قام المحمدون( يجوز على ظاهر قولهم أو الزم قولهم أن تقول: 

ام(، وهم على ما أظن ال يقولون هبذا الالزم، لكنه الزٌم لقولهم، )المحمدون ق

وهذا ال تقوله العرب، وإنما العرب إذا تقدم االسم يف التثنية والجمع تقول: 

)المحمدان قاما، والمحمدون قاموا(، وهذا يدل على ضعف قول الكوفيين يف 

 المفرد.
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ا فاإلشكال الظاهر هو يف المفرد، أما إذا انتق لنا إلى التثنية والجمع فإن األمر إذا

يجول وينكشف ويبين، وهذا يدل على صحة قول الجمهور من أن الفاعل ال 

 يتقدم.

ا فإذا تبين األمر يف المثنى والجمع فنقول: )المحمدون قاموا(؛  إذا

ا  فالمحمدون: مبتدأ، وقاموا: فعٌل وفاعل، فإن هذا هو الذي يجب أن ُيطبق أيضا

ا على )محمٌد قام(  فتقول: محمٌد: مبتدأ، وقام: فعل، إال أن الفاعل عنا صار ضميرا

 مسترتاا.

قالوا: إنما جعلت العرب الضمير مسترتاا مع المفرد لكثرة االستعمال، لكثرة 

ا مع المثنى والجمع ألهنما أقل من  ا مسترتاا، وجعلوه بارزا االستعمال جعلوه ضميرا

 المفرد.

 ( 01:06:05)@ ال الب:

 ُيخالف كالم العرب، أنه يلزم من ذلك شيئاا ُيخالف كالم العرب. ما الشيخ:

 (01:06:22)@ ال الب:

م الفاعل يف المفرد، فالزم ذلك أنه يجوز أن ُتقدمه قدَّ يُ ازوا أن جهم أ الشيخ:

يف التثنية والجمع، فإذا قدمته خالف كالم العرب، وهم وإن كانوا ال يقولون هبذا 

 ه الزٌم لقولهم.الالزم على ما أظن إال أن

 ( 01:06:50)@ ال الب:

قلت ذلك، قلت: أنا ال أظن أهنم يقولون هبذا الالزم ولكنه الزٌم  الشيخ:

لقولهم، إال إن فرقوا، قالوا: هذا يجوز لهذا السبب، وهذا ال يجوز، يعني ليس هذا 

 من مذهبنا، لكن هذا الزم من المذهب.
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 (01:07:16)@ ال الب: 

)إنه فاعٌل ُمقدم( تنتفي الفائدة من التقديم والتأخير، أو من الذين قالوا  الشيخ:

اختالف الجملتين، وهذا الذي أشرنا إليه يف األمر األول المعنوي، بخالف 

الجمهور الذين فرقوا فقالوا: إذا تقدم االسم صار مبتدأ فهذه جملة اسمية، 

ضع الجملة فيختلف المعنى التفصيلي، أما اإلجمالي فواحد، ولهذا تختلف موا

االسمية عن مواضع الجملة الفعلية، فإذا أدرت الثبات تأيت بالجملة االسمية، وإذا 

أدرت التجدد واالنتقال والتغير تأيت بالجملة الفعلية، وهذا الذي يدل عليه تتبع 

 كالم الفصحاء، فهذا يدل على صحة قول الجمهور وضعف قول الكوفيين.

 ثم قال: 

ىىىىىو َفاِعىىىىىٌو  ع 
ىىىىىَد فِ  َفىىىىىإِن  َظَهىىىىىر   َوَبع 

 

ىىىىىىىىىىَ َ ر    ىىىىىىىىىَو َوإاِلَ َفَ ىىىىىىىىىىِمي ٌر اس   َفه 

ا مسترتاا،   ا أو ضميرا ا بارزا ا، وقد يكون ضميرا يعني أن الفاعل قد يكون ظاهرا

ا قبل قليل بما تيسر من األمثلة.  وكل ذلك شرحناه أيضا

ا، نعم.  ُتريد أمثلة أخرى أيضا

أين فاعل )أغنى(؟ من  [2الم د:] (ک ک ک ک گ گ)

 ما الذي أغنى؟ مالُه. [2الم د:] (ک ک ک ک)ف؟ يعر

، الفاعل: المتنافسون: فاعل [26الم ُُين:] (ۉ ۉ ې ې)

 ع وعالمة رفعه الواو.ومرف

؛ أين الفاعل؟ فتيان: فاعل مرفوع [36يوسف:] (ڭ ڭ ۇ ۇۆ)

 وعالمة رفعه األلف.

جن بكسر السين، ما الفرق  ؛[36يوسف:] (ڭ ڭ ۇ)يف اآلية  السِّ
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ْجن؟ بين السِّ   جن والسَّ

جن: المصدر، يعني تقول: )فالٌن  جن: هو المكان الذي ُيسَجن فيه، والسَّ السِّ

جن(، وال تقول: )حكمنا عليه  جن(، لكن )حكمنا على فالٍن بالسَّ محبوٌس يف السِّ

ْجن( يعني بأن ُيسجن،  ْجن(، هذا انتبهوا إليه يف القضاء، )حكمنا عليه بالسَّ بالسِّ

 تأوله بأنه فعل.المصدر يمكنك أن 

ْجن( فهو 01:10:15)@ (، ال، )سجنته، أسجنه، سجناا( هذا مصدر، أما )السَّ

جن المعروف.  اسم لما يقع فيه الفعل، وهو هذا السِّ

ا، الَحج: هو فعل  ومثل ذلك: )الَحج، والِحج(، فالمصدر: َحج يُحجُّ حجَّ

مور التي تعملها الحج، أن تفعل الَحج، أما الِحج بالكسر: فهو االسم لهذه األ

 هناك، األمور التي تعملها هذه اسمها الِحج، أما فعلك أنت فهو الَحج.

 ( 01:10:55)@ ال الب:

 هو اسم المصدر هو االسم. الشيخ:

؛ أين فاعل [28الم ُُين:] (ائ ەئ ەئ وئ): وقال 

 (ائ ەئ ەئ وئ)قال:  )يشرب(؟ المقربون، واهلل 
أم يشربون من العين؟ من العين، لكن ؛ المقربون يشربون بالعين [28الم ُُين:]

قال: يشربون بالعين، يعني َيروى، نعم، هذا ُيسمى التضمين،  -جل جالله–ربنا 

 ح الكالم.صوهو من أف

أن ُتضمن فعلين يتعديان بحرفين، فتذكر أحد الفعلين وتحذف  ال  مين:

اآلخر، وتذكر أحد الحرفين وتحذف اآلخر، فيكون الموجود دليالا على 

حذوف، فمعنى اآلية واهلل أعلم بمراده: عيناا يشرب منها ويتلذذ هبا المقربون، الم

يعني ليست مجرد شرب، ال، ُيريد أهنا شرب مع تلذذ، ليس مطلق شرب، فحذف 
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منها ألن )يشرب( يعني يشرب منها، وحذف )يتلذذ( لدالله هبا عليها، وهذا كثير  

 يف القرآن.

ه فاعلم أن هنا تضميناا، يعني فعٌل آخر فكلما رأيت فعالا يتعدى بغير حرف

 محذوف ُمراد، ُحذف من أجل االختصار.

 ثم قال إمامنا ابن مالك  :بعد ذلك  

ىىىىىىنَِدا ىىىىىىَو إَِذا َمىىىىىىا ُأس  ع 
ُِ ِد ال   َوَجىىىىىىر 

 

ىىىىىَهَدا  ىىىىىاَو ال ش  َُ ىىىىىعم َك نَىىىىىي ِن َأو  َجم   الِث 

ا  إن الفعل يلزم اإلفراَد مع الفاعل، سواءٌ  يقول يف هذا البيق:  كان الفاعل مفردا

كـ )ذهب زيٌد، ذهب محمٌد، قام رجٌل(، أو كان الفاعل مثنىا كـ )ذهب رجالن، 

ا كـ )قال رجاٌل، وقام طالٌب(،  وقال رجالن، وقام زيدان(، أو كان الفاعل جمعا

 وهكذا، فهذا معنى قوله: 

ىىىىىىنَِدا ىىىىىىَو إَِذا َمىىىىىىا ُأس  ع 
ُِ ِد ال   َوَجىىىىىىر 

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعم   نَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ِن َأو  َجم   الِث 

ا، فإذا كان الفاعل ف  ا فيلزم أن يكون الفعل مفردا إذا كان الفاعل مثنىا أو جمعا

ا فهذا من باٍب أولى، كـ )فاز الشهداء(، الشهداء: جمع، ومع ذلك نقول: )فاز  مفردا

الشهداء(، ما نقول )فازوا الشهداء(؛ ألن الفعل يلزم اإلفراد مع الفاعل سواء كان 

ا أم كان مثنىا أو كان ج ا.مفردا  معا

َهَدا: ) أما قول ابن مالك ( فقد قصر الممدود، أي حذف الهمزة َفاَو ال ش 

من قوله )الشهداء(، يعني ما قال: )فاز الشهداء(، )فاز الشهدا(، وقصر الممدود 

جائٌز يف النثر والشعر، وهو لغٌة فصيحة، بل هو لغة الحجازيين، الحجازيين 

 هاره فهو لغة التميميين.يقصرون الممدود، أما تحقيق الهمز وإظ

 ثم قال ابن مالٍك  :بعد ذلك  

 َوَقىىىىىىىد  ُيَقىىىىىىىاُل َسىىىىىىىِعَدا َوَسىىىىىىىِعُدوا

 

ىىىىىىنَُد   ىىىىىىُد ُم   َِىىىىىىاِهرِ َبع  ىىىىىىُو لِل  ع 
ُِ  َوال 
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هذا البيت يتبع البيت السابق، فبعد أن قرر أن الفعل يلزم اإلفراد مع الفاعل 

ا قال هنا ا أم مثنىا أم جمعا : وقد ُيقال، و )قد( مع الفعل سواٌء كان الفاعل مفردا

المضارع يدل على التقليل يف األصل، وقد تدل على التأكيد والتحقيق يف مواضع 

 قليلة، وهنا ُيراد هبا المعنى الكثير.

َ  قد ُيقال: )سعدا المحمدان، ذهبا الرجالن، نجحا  إذا كان الُاعو مثن

ا: )ذهبوا ال رجال، ونجحوا الطالب، الطالبان(، وقد ُيقال إذا كان الفاعل جمعا

 الرباغيث. ينوقاموا الضيوف(، وهذه اللغة ُيسميها النحويون: لغة أكلو

أن جمهور العرب ُيلزمون الفعل اإلفراد كما ذكرنا من قبل،  وُيراد بهذه اللرة:

وال ُيلحقون به شيئاا يدل على الفاعل إال إذا كان الفاعل مؤنثاا، فُيلحقون بالفعل تاء 

كنة، فيقولون: )ذهب محمٌد، وذهبت هنٌد(ـ و )ذهب المحمدان، التأنيث السا

 وذهبت الهندان(، و)ذهب المحمدون، وذهبت الهندات(.

إال أن بعض العرب وهي قبائل قليلة من العرب، قبائل فصيحة لكنها قليلة، 

ا، فإذا  بعض العرب ُيلحق بالفعل حروفاا تدل على الفاعل إذا كان مثنىا أو جمعا

ا، فقالوا: )ذهبا الرجالن، ونحجا الطالبان(،  كان الفاعل مثنىا ألحقوا بالفعل ألفا

ا فقالوا: )ذهبوا الطالب، ونجحوا  ا ألحقوا بالفعل واوا وإذا كان الفاعل جمعا

 الطالب(.

ا ففعلوا مع المثنى والجمع كما يفعل جمهور العرب مع الفاعل المؤنث،  إذا

ا يف كالم العامة، وهذه اللغة وإن كانت فصيحة إال أهنا قليل ة، وهي اليوم كثيرٌة جدا

بل إن بعض العامة ال يدري عن هذه اللغة، فيقول: )جاؤوا الضيوف(، ما يقول: 

 )جاء الضيوف(، وبعضهم يقول: )جاء الضيوف(.

ا فهما لغتان فصيحتان، إال أن اللغة األولى هي اللغة الُكثرى، هي لغة  إذا
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ة الثانية هي لغة قليلة، ينبغي أال ُيؤخذ هبا إال القرآن، هي لغة جمهور العرب، واللغ 

ألهل هذه اللغة أو للتخريج عليها، وقد جاءت نصوٌص على هذه اللغة ليست 

كثيرة، وهي ثابتة باتفاق النحويين، وزعم بعض النحويين أن هذه اللغة واردٌة يف 

 .القرآن الكريم، وذكروا أهنا واردة يف آيتين يف كتاب اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ): ولى يف سورة المائدة يف قوله اآلية األ

 ؛[71الما دة:] (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

الفاعل: كثيٌر، والواو يف  ،[71الما دة:] (ٻ پ)فقالوا: إن الفاعل يف: 

)عموا وصموا( هذه حروف تدل على أن الفاعل جمع، ونقول حروف، ما نقول: 

قول: هذا حرف يدل على أن إهنا واو الجماعة ضمير كلغة جمهور العرب، بل ن

ا، كما أن تاء التأنيث يف )ذهبت هند( حرٌف يدل على أن الفاعل  الفاعل جمعا

 مؤنث.

ٱ ٻ ٻ ): -تعالى–واآلية األخرى يف سورة األنبياء يف قوله 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

  .[3-1األنبياي:] (ڄ ڄ ڄ ڄ

أي: أَسرَّ النجوى  ؛[3األنبياي:] (ٹ ٹ ڤ ڤ) فقالوا يف قوله:

 الذين ظلموا، ثم جاءت هذه الواو على لغة أكلون الرباغيث.

فجمهور النحويين وعلى رأسهم سيبويه ال يرضى هبذا المذهب، ويقول: إن 

القرآن ليس فيه لغة أكلون الرباغيث؛ ألن القاعدة عند النحويين: أن القرآن الكريم 

ى الكثير من كالم العرب، ال ُيخرج على القليل متى ما ُوجد يجب أن ُيخرج عل

للكثير وجه، وهذا الذي ينبغي؛ ألنك ال تحِمل على القليل، إذا َحملت على 
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القليل فإنك سُتطالب بالدليل، ما الدليل على أن هذه اآلية جاءت على هذه اللغة 

ر فما تحتاج إلى دليل، القليلة لهذه القبيلة؟ أما إذا قلت: إن القرآن جاء على كثي

 فكيف َخرج النحويين هذين اآليتين؟ التخريج سهل: 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)أما يف آية المائة انتبهوا لها: 
پ )فاعل،  ؟[71الما دة:] (ٻ پ)ما إعراب الواو يف  ؛[71الما دة:]

بدل، الفاعل:  ؛[71الما دة:] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

لم عنهم من قبل  ، وكثيٌر: بدل.عموا وصموا، أي المتكَّ

ويكون المعنى واهلل أعلم بمراده: وحسبوا أال تكون فتنة وظنوا هذا الظن 

الخاطئ، فلهذا َعموا وصموا كلهم، ثم منَّ اهلل عليهم بالتوبة، ثم تاب اهلل عليهم، 

وبعد التوبة ماذا حدث لهم؟ ثم عموا وصموا كثيٌر منهم، فهذا بدل احرتاز، أي بعد 

 
َ

َصمُّ كثيٌر منهم ال كلهم، يف المرة األولى عندما وقعت الفتنة والتوبة إنما َعمي

كلهم َعموا وصموا، لكن يف المرة الثانية عندما تبين لهم األمر وتاب اهلل عليهم 

 عمي وَصم كثيٌر منهم.

ا انتبهوا لها:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )ويف اآلية الثانية آية األنبياء أيضا

هذه الواو  ؛(پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ما إعراهبا؟ واو  [98األعراف:] (ڃ ڃ)عود إلى الناس ما إعراهبا؟ فاعل، ت

 فاعل.

 (ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ)
فكيف يكون إعراب )الذين ظلموا(؟ إما أن نقول: إن إعراهبا كإعراب  [3األنبياي:]

اآليات السابقة، فالواو صارت فاعل، و )الذين( بدل، وهذا إعراٌب حسن ألنه 

 المعنى، والمعنى: إنما أسر النجوى الذين ظلموا فقط. جميٌل من حيث

 واهلل أعلم، وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد، وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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 الدرس السمادس والثالثون

﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

حمٍد وعلى آله وأصحابه الطيبين وأصحابه أجمعين، اللهم صلِّ وسلم على نبينا م

 الطاهرين، وعلى أهل بيته، وأزواجه، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين، 

 -أَما بعد:

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة المباركة 

األفصح، ليلة االثنين، الرابع عشر من شهر ذي الَقعدة، بفتح القاف على األشهر و

 ،وذي الِقعدة على األقل، من سنة ثالثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 

نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس  الرياض مدينة يف الجزيرة بحي الراجحي، جامع يف

رحمةا واسعة، وإيانا  [ ألُية ابن مالكالسادس والثالثين من دروس شرح ]

 وأمواتنا، وأموات المسلمين.

س الماضي يا إخوان يف الفاعل، وقد بدأنا بشرح الفاعل، وشرحنا ما كان الدر

تيسر من أبياته، واليوم إن شاء اهلل ُنكمل بعض أبيات باب الفاعل ونشرحها إن شاء 

 : اهلل تعالى، ويف هذه األبيات يف باب الفاعل يقول إمامنا ابن مالك 

ىىىِمَرا.229 ىىىٌو أض  ع 
اِعىىىَو فِ َُ َفىىىُع ال   َوَير 

 

ىىىٌد فِىىىِ َجىىىَواِب َمىىىن  َقىىىَراَكِمث ىىى   ِو َوي 

نِي ىىثم َتِلىىِ ال َماِضىىىِ إَِذا.230 
 َوَتىىاُي َتى 

 

َثىىىىىَ َكَىَبىىىىىق  ِهن ىىىىىُد األََذى   َكىىىىىاَن ألن 
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ىىىىىَمرِ .231 ىىىىىَو ُم   ع 
ىىىىىَثُم فِ  َوإَِنَمىىىىىا َتل 

 

ِهىىىىىىىىىمم َذاَو ِحىىىىىىىىىرِ    ُ  ُمَ ِهىىىىىىىىوم َأو  ُم

َ  ال َ اِي فِِ.232  ُو َتر  ه  َُ ح ُيبِي ُح ال   َوَقد 

 

َِ بِن ىىىُق ال َواِقىىىِف نَ   ىىىِو َأَتىىىَ ال َقاِضىىى  ح 

ىالَ .233  ىوم بِىإاَِل ُف   ُف َمىع  َفه   َوال َحذ 

 

 َكَمىىىىىا َوَكىىىىىا إاَِل َفَ ىىىىىاُة اب ىىىىىِن ال َعىىىىىالَ  

وم َوَمع  .234  ُف َقد  َيى تِِ باِلَ َفه   َوال َحذ 

 

رم َوَقىىىع    ىىىِ ِشىىىع 
 َضىىىِمي رِ ِذي ال َمَجىىىاِو فِ

عم .235   ِسَوى ال َ الِِم ِمىن   َوالَ اُي َمع  َجم 

 

ىىىىَدى الَلىىىىبِن     ُمىىىىَذَكرم َكال َ ىىىىاِي َمىىىىع  إِح 

َ نُوا.236  َ ح  َ اُة اس  َُ َم ال  َف فِِ نِع   َوال َحذ 

 

ي ىىىىىىىِ  َبىىىىىىىي نُ  
ىىىىىىىَد ال ِجىىىىىىىن ِس فِ  ألََن َقه 

   يف هاه األبيات تكلم ابن مالك  :على مسألتني 

 حذف فعل الفاعل. الم ىلة األولَ:

 تأنيث الفعل. الثانية:والم ىلة 

 ونبدأ بالم ىلة األولَ وهِ: الكالم علَ 

 حذف فعو الُاعو

 : وفيها يقول ابن مالك 

ىىىىىىِمَرا ىىىىىىٌو أض  ع 
اِعىىىىىىَو فِ َُ َفىىىىىىُع ال   َوَير 

 

ىىىٌد فِىىىِ َجىىىَواِب َمىىىن  َقىىىَرا   َكِمث ىىىِو َوي 

الفاعل إنما يرفعه فعٌل قبله، قررنا ذلك يف الدرس الماضي، وهذا الفعل الواقع  

بل الفاعل ُيشرتط فيه الوجود، وال ُيشرتط فيه الظهور، فهو قد ُيوجُد ويظهر ق

 كقولنا )جاء محمد، ويجيء محمد، و )ِجئ( أي جئ أنت.

ا يف الكالم ولكنه ُمضَمر، وقد يكون محذوفاا، وحذفه جائز  وقد يكون موجودا

ا، أي  أن يدل عليه بالشرط العام للمحذوفات يف اللغة العربية وهو: أن يكون معلوما

دليل، فمتى ما دل دليٌل على فعل الفاعل جاز حذفه، فمن ذلك: أن يقع الفاعل يف 

جواب استفهام، فُيقال لك: من جاء؟ فتقول يف الجواب: )زيٌد(، والتقدير: )جاء 

 زيٌد(، فحذفت الفعل جاء لداللة السؤال عليه.
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: )ما جاء   أحٌد(، أو )لم يجئ أو أن يقع الفعل يف جواب نفي، كأن ُيقال مثالا

أحد(، فتقول: )زيٌد( ُتريد )جاء زيٌد(، أو: )بلى، جاء زيٌد(، فحذفت )جاء( لداللة 

 النفي عليه.

 (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ): ومن ذاك قوله 
، التقدير واهلل أعلم: )ليقولون خلقنا اهلل(، فحذف الفعل لداللة [87الثخرف:]

 السؤال عليه.

 ويقول الشاعر: 

ىىُر قلبىىُ  ِمىىنَ َتَجَلىىدو    حَ ىىَ ِقيىىَو َلىىم َيع 

 

ىدِ   َِىُم ال َوج  ىُق: َبىو  َأع  ِد َشىٌِي ُقل   ال َوج 

بل َعراه أعظم الوجد، فحذف الفعل لداللة النفي السابق عليه يف  ال قدير: 

ُر قلب ُ قوله:  ا ففعل الفاعل يجوز أن ُيحذف متى ما دل عليه دليل.َلم َيع   ، إذا

ذف فيها فعل الفاعل: إذا وقع الفاعل بعد )إن( ومن أشهر المواضع التي ُيح

الشرطية، و )إذا( الشرطية، وأسلوب الشرط كما تعرفونه هو: أن ُيرتب فعٌل على 

 آخر، فإن وقع األول وقع الثاين، وإن لم يقع األول لم يقع الثاين، هذا هو الشرط. 

من والشرط يكون بأدوات ُتسمى: أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة، ف

 أدوات الشرط: إن، وإذا.

فتقول يف )إن(: )إن جاء محمٌد جئت(، وتقول يف )إذا(: )إذا جاء محمٌد 

 جئت(، يف هذين المثالين ال إشكال فيهما.

تقول: )إن جاء زيٌد جئت(، إن: حرف شرط، وجاء زيٌد: فعٌل وفاعل، وهو 

 فعل الشرط، وجئُت: فعل فاعل جواب الشرط، ال إشكال يف ذلك.

 ك: )إذا جاء زيٌد جئت(، ال إشكال يف ذلك.وكذل
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)إن زيٌد جاء جئُت(، وتقول: )إذا زيٌد جاء جئت(،  لكن يجوو لك أن تقول:

 أداة الشرط، )إن زيٌد جاء جئُت(، )إذا زيٌد جاء جئت(، 
َ

فنجد أن االسم هنا قد ولِي

و والمقرر عند النحويين: أن الشرط ال يكون إال باألفعال، ويذكرون أن هذا ه

 مقتضى العقل.

العقل ال يتصور الشرط إال يف األفعال، يعني ال ُيتصور أن يكون الشرط يف 

أسماء، يف أشياء موجودة محسوسة، تقول: )إذا الكأس شربُت(؟ ما يصلح، )إذا 

 الباب دخلُت( ما ُيتصور ذلك. 

لكن تقول: )إذا انفتح الباب دخلُت(، يعني الجواب فعل، والشرط المرتب 

ل كالهما، إذا حدث شيٌء يحدث شيء، فالحدوث األول فعل، عليه فع

، وال  والحدوث الثاين فعل، فإذا كان األمر هكذا فال يكون فعل الشرط إال فعالا

، يعني جملة فعلية وجملة فعلية.  يكون جواب الشرط إال فعالا

)إن زيٌد جاء جئُت(، إن: أداة الشرط، وزيٌد: هل ستقول  نعود إلَ مثالنا:

؟ ما يأيت مبتدأا؛ ألن االسم من مبتدأ ما يرتتب على شيء، ال بد أن تجعل فعل مبتدأ

، فلهذا نقول يف )زيٌد( هنا، نقول: إن زيٌد فاعل لفعل محذوف ُيقدر  الشرط فعالا

من جنس المذكور، يعني: )إن جاء زيٌد جئُت(، فحذفوا جاء الفعل، ودلوا عليه 

لفعل: إذا وقع الفاعل بعد )إن(، بجاء أخرى، فلهذا نقول: من مواضع حذف ا

 وبعد )إذا(.

 [1االنشقاق:] (ڀ ڀ ٺ): ومن ذلك: قوله 

؛ إذا: هذه ظرفية متضمنة للشرط، السماء انشقت: ما إعراب (1)االنشقاق:

 السماء؟ فاعل لفعل محذوف تقديره: إذا انشقت السماء.

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ): وكذلك قوله 
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لفعل محذوف من جنس المذكور، ؛ أحٌد: فاعل [6ال وبة:] (ەئ وئ وئ 

 والتقدير واهلل أعلم: إن استجارك أحٌد من المشركين فأجره.

قلنا يف )إن( و )إذا( يجوز لك أن ُتقدم الفعل فتقول: )إذا جاء زيٌد جئت(، و 

 )إن جاء زيٌد جئت(.

ويجوز لك أن تحذف هذا الفعل فتذكر بعد االسم دليالا عليه فتقول: )إن زيٌد 

)إذا زيٌد جاء جئُت(، هذان أسلوبان جائزان واردان فصيحان، لكن جاء جئت(، 

هل يجوز أن تجمع بين الفعلين فتقول: )إن جاء زيٌد جئت(، )إذا انشقت السماء 

 انشقت(، )إن استجارك أحٌد من المشركين استجارك فأجره(، هل يجوز ذلك؟ 

لك ألن فيه ال يجوز، لم يرد ولم ُيسمع، والنحويون ال ُيجيزون ذ الجواب:

ا بين الِعوض والُمَعوض عنه، وال ُيجمع بنيهما، بل ُيكتفى بأحدهما؛ ألنه ال  جمعا

ُيمكن أن ُيوجد ملك وملك آخر يف نفس الوقت، وال ابن ملك، متى ُيمكن أن 

يعمل؟ إذا غاب الملك يأيت الالحق، أما إذا جاء األول الملك ال بد أن يذهب 

 ه.الثاين مباشرة يعني يفقد أعمال

إذا وقع الفاعل بعد  ُنلخص هذه الم ىلة فنقول: من مواضع حذف الُعو:

)إن( الشرطية، وبعد )إذا( الشرطية، وما ُحكم حذف الفعل يف هاتين الصورتين 

بعد )إن( و )إذا(؟ حذف الفعل حينئٍذ واجب، حذف الفعل واجب إذا وقع الفعل 

خر، فإن صرحت بالفعل بعد )إن، وإذا( يجب أن تحذف الفعل لوجود الفعل اآل

 يجب أن تحذف الفعل اآلخر.

أما يف الصور السابقة فالحذف فيه جائز بحسب ألن الكالم والمعنى المراد، 

إال أننا نقول بعد ذلك: إن ما ذكرناه يف حذف الفعل بعد )إن( و )إذا( هو كونه 

جوب ، وهو قول جماهير النحويين هو الذي قدمناه وذكرناه قبل قليل يف وامبنيا 
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حذف الفعل بعد )إن( و )إذا(، يعني يجب أن ُتقدر هنا فعالا وتجعل هذا االسم 

 المرفوع فاعالا كالفعل لما ذكرناه وعللنا به من أن الشرط يكون إال باألفعال.

  :ويف املسألة قوالن آخران 

 (ڀ ڀ ٺ)القول الثاين وهو للكوفيين، وهو: أن السماء يف نحو: 
 ولكنه فاعٌل للفعل المتأخر. فاعل،  ؛[1االنشقاق:]

؛ فاعٌل، ولكنه فاعٌل [6ال وبة:] (ې ې ى ى ائ ائ)

للفعل المتأخر؛ ألن من مذهبهم الذي ذكرناه يف المحاضرات الماضية يف الدرس 

 الماضي: أهنم ُيجيزون يف الفاعل التقدم والتأخر.

وعلى ذلك يكون البصريون والكوفيون متفقين على أن أدوات الشرط ومنها 

 )إن( و )إذا( ال يقع بعدها إال جملة فعلية.

وهناك قوٌل ثالث وهو لألخفش، وإذا قيل )األخفش( فهو: سعيد بن َمسعدة، 

وُيقال )األخفش( أي األوسط، وهو تلميذ سيبويه، أكرب تالميذ سيبويه، وهو أشهر 

 األخافشة يف النحو، األخفش ُيجيز أن تقع الجملة الفعلية والجملة االسمية بعد

 (ڀ ڀ ٺ)و )السماء( يف أدوات الشرط، فلهذا ُيجيز لك يف نح
ا كما يقول الجمهور،  ؛[1االنشقاق:] يقول: يجوز يف السماء أن تكون فاعالا ُمقدرا

ويجوز أن تكون )السماء مبتدأ(، والفعل بعدها هو الخرب، فهذا قوله، وذكرنا من 

 قبل ُحجة الجمهور.

بعض الناس اليوم: )كل عاٍم وأنت  ونقول: لعل من حذف فعل الفاعل قول

بخير(، فهذه الجملة فيها إشكال؛ ألن ظاهرها أن ُيقال: )كل عاٍم أنتم بخير(، أي: 

أنتم بخيٍر كل عاٍم، فأنتم بخير؛ أنتم: مبتدأ، وبخير: خرب، وكل عاٍم: ظرف زمان، ال 

ذه إشكال يف ذلك، وظرف الزمان يجوز أن يتقدم وأن يتأخر، لكن عندما جاءت ه
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الواو وُرفعت كلمة )ُكل(، فقيل: )كل عاٍم وأنتم بخيٍر( خرجها بعض العلماء  

واعتمد هذا التخريج َمجمع القاهرة اللغوي فقال: إن )كل( فاعل لفعل محذوف 

ُيفهم من المعنى والسياق، أي يمضي كل عاٍم وأنتم بخير، فيمضي: فعٌل ُمقدر، 

وهذا يحتمله القياس النحوي لما وكل عاٍم: فاعل، وانتم بخير: جملة حالية، 

 قررناه قبل قليل.

ويف هناية الكالم على هذه المسألة نستمع إلى قول الُمحاجي، هناك بعض 

 العلماء يذكرون ُأحجيات، الُمحاجي يقول: 

 يىىا قىىارن النحىىو مىىن ألُيىىةم جمعىىق يف

 

 النحىىو ُمعِىىم مىىا يف النحىىو قىىد ِقيىىو 

ىىىا تحىىىوو بىىى    إن كنىىىق تُهمهىىىا فهم 

 

 ها حىىىىين تخُىىىىَ واألقاويىىىىوأسىىىىرار 

 بهىىا قىىد جىىاي فاعلىى  فعىىال   
 يف أي بيىىقم

 

 ومىىىىىن فاعىىىىىوم قىىىىىد جىىىىىاي مُعىىىىىوال 

يقول: بيت يف األلفية، أنت تحفظ األلفية وتفهم أسرارها، طيب، يف بيت يف  

، وهو هذا البيت:  ، وجاء الفاعل مفعوالا  األلفية جاء الفاعل فيه فعالا

مِ  ٌو أض  ع 
اِعَو فِ َُ َفُع ال   َراَوَير 

يرفُع: فعل ُمضارع، أين فاعله؟ أين الرافع الذي يرفع؟ فعٌل، والمفعول به: 

، فأجابه اآلخر وقال:  ، فالفاعل صار فاعالا  الفاعَل، فالفاِعل هنا صار فعالا

 فىىىدتك نُ ىىىِ فقىىىد أح ىىىنق تمثىىىيال

 

 وفقىىق كىىو الىىورى نِمىىا وت ىىجيال 

 قىىىد جىىىاي ذا  بهىىىا يف بىىىاب فاعلهىىىا 

 

 ِم تمثىىىىيالمىىىىن بعىىىىد أربعىىىىة يف الىىىىن 

 هذا فقط تلطيف.  

ا حسناا يف قول ابن مالك  َفُع : ويذكر بعض الشارحين هنا استطرادا َوَير 

ٌو  ع 
اِعَو فِ َُ ا ال يرفعه إال فعله ال  ؛ فيقول: إن اإلنسان ال يرفعه إال فعله، الفاعل عموما

 يف النحو، وكذلك يف الناس، أما النسب فإنه ال يرفع صاحبه، وال األجداد وال
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 الفخر هبذه األمور.

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ): وهذا مصداق قوله 
؛ فالتقوى هي عمل اإلنسان الذي يرفعه، هذا ما يتعلق بالمسألة [13الحجراو:]

 األولى وهي: أن الفعل الذي يرفع الفاعل قد ُيحذف يف مواضع ذكرناها.

ره، أما المسألة الثانية يف هذه األبيات فهي: الكالم على تأنيث الفعل وتذكي

ر؟   متى ُيؤنث الفعل ومتى ُيذكَّ

 فقال يف ذلك إمامنا ابن مالك: 

نِي ىىىىىثم َتِلىىىىىِ ال َماِضىىىىىِ إَِذا
 َوَتىىىىىاُي َتى 

 

َثىىىىىَ َكَىَبىىىىىق  ِهن ىىىىىُد األََذى   َكىىىىىاَن ألن 

ىىىىىىىَمرِ   ىىىىىىىَو ُم   ع 
ىىىىىىىَثُم فِ  َوإَِنَمىىىىىىىا َتل 

 

ِهىىىىىىىىىمم َذاَو ِحىىىىىىىىىرِ    ُ  ُمَ ِهىىىىىىىىىوم َأو  ُم

ىىىىُو َتىىىىر  َ   ه  َُ ح ُيبِىىىىي ُح ال   ال َ ىىىىايِ  َوَقىىىىد 

 

َِ بِن ىىُق ال َواِقىىِف   ىىِو َأَتىىَ ال َقاِضىى ىىِ َنح 
 فِ

ىىىىالَ   ىىىىوم بِىىىىإاَِل ُف   ُف َمىىىىع  َفه   َوال َحىىىىذ 

 

 َكَمىىىىىا َوَكىىىىىا إاَِل َفَ ىىىىىاُة اب ىىىىىِن ال َعىىىىىالَ  

ىىوم َوَمىىع    ُف َقىىد  َيىىى تِِ بِىىالَ َفه   َوال َحىىذ 

 

رم َوَقىىىع    ىىىِ ِشىىىع 
 َضىىىِمي رِ ِذي ال َمَجىىىاِو فِ

ىىىىعم ِسىىىىَوى ال َ ىىىىالِمِ َوالَ ىىىىاُي َمىىىىع     َجم 

 

ىىَدى الَلىىبِن     ِمىىن  ُمىىَذَكرم َكال َ ىىاِي َمىىع  إِح 

َ ىىنُوا  َ ح  َ ىىاُة اس  َُ ىىَم ال  ىىِ نِع 
َف فِ  َوال َحىىذ 

 

ي ىىىىىىِ  َبىىىىىىي نُ  
ىىىىىىَد ال ِجىىىىىىن ِس فِ  ألََن َقه 

 لخص يف هذه األبيات الكالم على تأنيث الفعل وتذكيره.  

يء(، والمراد بتأنيث الفعل أن تقول: تذكير الفعل أن تقول: )جاء(، أو )يج

)جاءت(، أو )تجيء(، وُننبه يف البداية على أمٍر تعرفونه أو يعرفه أكثركم وهو: أن 

ع؛ ألن التذكير والتأنيث من خصائص  إطالق التذكير والتأنيث على الفعل توسُّ

 األسماء.

 ُتوصف األسماء هي التي ُتوصف بتذكيٍر وتأنيث، أما الفعل والحروف فإهنا ال

بتأنيٍث وال بتذكير، لكن نحن نتوسع فنقول: تأنيث الفعل نقصد به: وصله بتاء 
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 التأنيث. 

 يبدأ ابن مالك ذلك فيقول: 

نِي ىىىىىثم َتِلىىىىىِ ال َماِضىىىىىِ إَِذا
 َوَتىىىىىاُي َتى 

 

َثىىىىىَ َكَىَبىىىىىق  ِهن ىىىىىُد األََذى   َكىىىىىاَن ألن 

اٍء ساكنٍة أن الفاعل إذا كان مؤنثاا فإنك ُتؤنث الفعل الماضي بت يذكر  

يف آخره ُتسمى )تاء التأنيث(، فإذا أدرت أن تؤنث )جاء( تقول: )جاءت(، و 

 )صلى(؛ )صلت(، وهكذا.

ا فإنك ُتذَ  ونُهم من ذلك: فتقول: )جاء  ر الفعَل كِّ أن الفاعل إذا كان مذكرا

لم يتكلم على تأنيث الفعل المضارع،  محمٌد(، و )محمٌد يجيء(، إال أنه 

نث الفعل المضارع للفاعل المؤنث فإنك ُتؤنثه بتاٍء متحركٍة يف فإذا أردت أن تؤ

 أوله فتقول: )محمٌد يجيء، وهنٌد ُتصلي(، و )زيٌد ُيصلي، وَدْعٌد ُتصلي(.

ا فتأنيث الفعل يكون بتاء التأنيث، إال أهنا مع الماضي تاٌء ساكنٌة يف آخره،  إذا

 ومع المضارع بتاٍء متحركة يف أوله.

 لى ذلك بقوله: ثم ضرب مثاالا ع

 َأَبق  ِهن ُد األََذى

أبت، هذا الفعل )أبى(، )أبى محمٌد(، فعندما جاء الفاعل مؤنثاا قيل: )أبت 

 هنٌد(.

أما )أبى محمٌد( فإن الفعل )أبى( يتكون من الهمزة المفتوحة، والباء المفتوح، 

 واأللف، )أبى(.

لف؟ ُحذفت، لماذا ثم إذا كان الفاعل مؤنثاا قيل: )أبت هنٌد(؛ أين ذهبت األ

ُحذفت؟ ألن األلف ساكنة، وتاء التأنيث ساكنة، فالتقى ساكنان، وكيف نتخلص 
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ا  من التقاء الساكنين؟ القاعدة يف التقاء الساكنين: أن الساكن األول إذا كان حرفا

ا حركناه، وإذا كان حرفاا معتالا حذفناه، وهنا حرٌف معتل فلهذا حذفناه أو  صحيحا

 قالت: )أبت(.حذفتها العرب ف

ا، وقد يكون واجباا، فلهذا  إال أن تأنيث الفعل للفاعل المؤنث قد يكون جائزا

ل الكالم يف ذلك ابن مالك يف األبيات التالية فقال:   فصَّ

ىىىىىىىَمرِ  ىىىىىىىَو ُم   ع 
ىىىىىىىَثُم فِ  َوإَِنَمىىىىىىىا َتل 

 

ِهىىىىىىىىىمم َذاَو ِحىىىىىىىىىرِ    ُ  ُمَ ِهىىىىىىىىوم َأو  ُم

فالُعو يجب أن ُيؤنث مع  ذكر يف هذا البيق مواضع ُوجوب تىنيث الُعو، 

 الُاعو المؤنث يف موضعين: 

  ا مؤنثاا، فحينئٍذ يجب يف الفعل األول: إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا

 التأنيث.

كقولك: )هنٌد جاءت(، هنٌد: مبتدأ، وجاء: فعٌل ماٍض، والتاء حرف تأنيث، 

ا فا لضمير هنا ولكل فعٍل فاعٌل بعده، أين فاعل )جاءت(؟ مسترت تقديره: هي، إذا

ا  ا فالفاعل هنا ضميٌر مؤنث، والفاعل إذا كان ضميرا مذكر أم مؤنث؟ مؤنث، إذا

 مؤنثاا كان التأنيث واجباا، تقول: )هنٌد جاءت(.

و )الشمس طلعت(: أين فاعل )طلعت(؟ هي، ضميٌر مؤنث، ما ُحكم التأنيث 

هنا؟ واجب، ما ينفع تقول: الشمس طلع، تقول: )الشمس طلعت، والشمس 

 طلق( بالتأنيث؛ ألن الفاعل ضميٌر مؤنث.ت

وكذلك تقول: )الناقة انطلقت، والسيارة توقفت(، وهذا هو قول ابن مالك 

 : 

َمرِ ُمَ ِهوم  َو ُم   ع 
َثُم فِ  َوإَِنَما َتل 

ماذا ُيريد بالُمضمر؟ يعني الضمير، قلنا: المضمر يعني الضمير، ُمتصل؟ أن 
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ا مؤنثاا مت  ا إلى يكون هذا الضمير ضميرا ا مؤنثاا يعني عائدا ، أن يكون ضميرا صالا

، هو قال: )متصٍل(، ضمير متصل.  مؤنث، متصالا

فإذا سألناكم بعد ذلك وقلنا: الفاعل يف )هنٌد جاءت(، يعني: هي، الفاعل يف 

 )جاءت( ضمير منفصل أم ضمير متصل؟ ضمير منفصل، هو مسترت ال شك.

لمتصل، أم قسيٌم لهما؟ يعني الضمير المسترت هل هو من المنفصل أم من ا

قسم ثالث، الضمائر أما منفصلة، وإما متصلة، وإما مسترتة، السؤال واضح، 

 والجواب؟

أما ابن مالك ماذا يرى؟ يرى ابن مالك أن ال مير الم   ر من ال مير 

الم هو، هذا صريح كالم  هنا، فلهذا لو أدرنا أن ُنق م ال ما ر علَ هذا المذهب 

 مير ق مان: كنا نقول: ال 

 .ضمير متصل 

 .وضمير منفصل 

 وال مير الم هو نوعان: 

 .)متصٌل بارز، مثل: واو الجماعة يف )ذهبوا 

 .ومتصل مسترت مثل: الفاعل يف )هنٌد جاءت(، هذا مذهب 

ا، ال يرى أنه قسٌم من  والمذهب الثاين يرى أن المسترت قسيٌم، وليس قسما

 لمذهب كيف ُنقسم الضمائر؟ المتصل، ولكنه يرى أنه قسيم، وعلى هذا ا

 ُنق م ال ما ر إلَ ق مين، نقول:

 .الضمائر إما ضمائر مسترتة 

 .وإما ضمائر بارزة 
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 وال ما ر الباروة نوعان: 

 .ضمائر متصلة 

 .وضمائر منفصلة 

فهذان مذهبان، على كل مذهب تقسيٌم خاص بالضمائر، فهذا هو الموضع 

 األول للتأنيث الواجب.

يث الفعل الواجب: إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث الموضع الثاين لتأن

 متصالا بالفعل.

 ما المراد بحقيقي التأنيث؟ 

أي أنه من الحيوان، سواءا كان من البشر أم من البهائم، كل ذلك ُيسمى حيواناا، 

فإذا كان المؤنث من الحيوان سماه النحويون وأهل اللغة: مؤنثاا حقيقياا، وإذا كان 

ن غير الحيوان سموه مؤنثاا مجازياا، كالسيارة، والشمس، هذه مؤنثات المؤنث م

 مجازية.

إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصالا بالفعل، كقولك: )جاءت هنٌد(، 

الفاعل: )هند(، وهي حقيقي التأنيث، ومتصل بالفعل، وتقول: )َصلَّت سعاد(، و 

آل ] (ڻ ڻ ڻ ۀ)ة(، )صامت أختي(، و )قامت أمي(، و )قالت المعلم

 ، التأنيث يف هذه األفعال واجٌب ألن المؤنث حقيقي التأنيث ومتصل.[35عمران:

 ؟ نقول:تقول: من أين نفهم هذا الموضع من كالم ابن مالك 

ِهمم َذاَو ِحرِ أما كون الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث فُيفهم من قوله:   ُ ؛ َأو  ُم

ا، والِحُر هو الفرج، وأصله: ِحْرٌح،  إال أن العرب حذفت الحاء األخيرة تخفيفا

وجمعه: أحراح، وتصغيره: ُحريح، يعني أعادوا هذا المحذوف، ومن ذلك قول 



 

 
e 

g h 

f  74 
 ح ألفية ابن مالكشر

َ ِحل وَن »يف الحديث المشهور:  النبي   َواٌم َي   َلَيُكُوَنَن ِمن  ُأَم ِِ َأق 

َر َوال َمَعاِوَف   .«ال ِحَر َوال َحرِيَر َوال َخم 

 وقال الراجز: 

 أقىىىىىىىود جمىىىىىىىال  مىىىىىىىن راحىىىىىىىا إين

 

 ذا قبىىىىىىىىىىةم مملىىىىىىىىىىو ةم أحراحىىىىىىىىىىا 

 .  أي مملوؤٍة نساءا

ا فكون الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث واضح من كالم ابن مالك، كونه  إذا

 متصالا بالفعل من أين نفهمه؟ نفهمه من قول ابن مالك يف البيت التالي: 

َ  ال َ ايِ  ُو َتر  ه  َُ ح ُيبِي ُح ال   َوَقد 

ا: أن الفاعل إذا لم نفهم من ذلك ا شرتاط االتصال، ونفهم من هذا البيت أيضا

يكن حقيقي التأنيث، أي إذا كان مجازي التأنيث؛ فُحكم التأنيث حينئٍذ الجواز، 

ر، ويجوز أن ُتؤنث.   يجوز أن ُتذكِّ

فتقول يف الشمس: )طلعت الشمس، وطلع الشمس(، وتقول يف السيارة: 

 (ڭ ڭ ڭ): -تعالى–ة(، وقال )انطلقت السيارة، وانطلق السيار
، ويجوز يف الكالم أن تقول: )ُجمعت الشمس والقمر(، والتأنيث هنا [9القيامة:]

 أكثر، إال أن التذكير جائز فصيٌح يف الكالم.

 ثم قال إمامنا ابن مالكم بعد ذلك: 

َ  ال َ ىىاِي فِىىِ ىىُو َتىىر  ه  َُ ح ُيبِىىي ُح ال   َوَقىىد 

 

َِ بِن ىىىُق   ىىىِو َأَتىىىَ ال َقاِضىىى  ال َواِقىىىِف  َنح 

إذا ُفصل بين الفعل وفاعله المؤنث بفاصل فيجوز  يف هذا البيق:  يقول 

يف الفعل حينئٍذ التذكير والتأنيث، بغض النظر عن الفاعل أياا كان، فيجوز أن تقول: 

)جاءت اليوم هنٌد، وجاء اليوم هنٌد(، وتقول: )صلت يف المسجد سعاد، وصلى يف 

 بت من أجلي أمي(، وتقول: )تعب من أجلي أمي(.المسجد ُسعاد(، وتقول: )تع
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، [12المم حنة:] (ٻ ٻ ٻ): ومن ذلك قول اهلل 

ويجوز أن تقول يف الكالم: )إذا جاءتك المؤمنات(، الفاعل: جاء، أين الجاء 

 الفاعل؟ المؤمنات؛ الفاعل، والمفعول به: الكاف.

عل والفاعل لماذا جاز يف الفعل التذكير والتأنيث هنا؟ للفصل بين الف

 والمفعول به.

 اليوم امرأٌة(، فحضر: فعل، وامرأٌة: 
َ

ومن ذلك قول العرب: )حضر القاِضي

 فاعل، وذكروا الفعل لوجود هذا الفاصل.

ومن ذلك قول الشاعر: )لقد ولَد األُخيطيل ُأمُّ ُسوٍء(، ولد: فعل، واألم: فاعل، 

ُروا الفعل لوجود الفاصل.  وَذكَّ

ا مهما فصلت بين  الفعل والفاعل بفاصل فيجوز لك التذكير والتأنيث، مع إذا

 أن التأنيث أكثر أم التذكير أكثر؟ التأنيث، ويدل لذلك قول ابن مالك:

َ  ال َ ايِ  ُو َتر  ه  َُ ح ُيبِي ُح ال   َوَقد 

الفصل قد ُيبيح، يعني أن التأنيث أكثر، أي أن التأنيث أكثر، إال أن التذكير 

 جائز.

 : ثم يقول ابن مالك 

ىىىىالَ  ىىىىوم بِىىىىإاَِل ُف   ُف َمىىىىع  َفه   َوال َحىىىىذ 

 

 َكَمىىىىىا َوَكىىىىىا إاَِل َفَ ىىىىىاُة اب ىىىىىِن ال َعىىىىىالَ  

يقول را: إذا فصلنا بين الفعل وفاعله المؤنث بـ )إال(، هنا حالة خاصة من  

حاالت الفصل، بعد أن تكلم على الفصل وقال: إن الفصل ُيجيز لك التذكير 

لفصل ـ )إال( فالتذكير والتأنيث جائزان، إال أن األفضل والتأنيث قال: إال إذا كان ا

 واألكثر: التذكير.



 

 
e 

g h 

f  76 
 ح ألفية ابن مالكشر

 قال:  

الَ  وم ِبإاَِل ُف   ُف َمع  َفه   َوال َحذ 

الحذف حذف التاء يعني، حذف التاء أفضل، هو تذكير، حذف التاء أفضل إذا 

بقي كان الفاصل )إال(، كقولك: )ما جاء إال هند(، )ما نجح إال المجتهدة(، )ما 

إال دقيقة(، فصلنا بين الفعل والفاعل بـ )إال(، ما ُحكم تأنيث الفعل؟ يجوز أن 

ر، وهذا هو األفضل.  ُتؤنث؛ وهذا قليل، ويجوز أن ُتذكِّ

وبعض النحويين وهم جمهور البصريين ُيوجبون التذكير هنا، وال ُيبيحون 

عليه أكثر المتأخرين  التأنيث إال يف ضرورة الشعر أو النادر من الكالم، إال أن الذي

: أن التأنيث والذكير جائزان، إال أن التذكير حسن لوردود ذلك كابن مالك 

 يف شواهد فصيحة، ومن ذلك: قول الشاعر: 

 وذم  
 مىىىىىىىىا برَِ ىىىىىىىىق مىىىىىىىىن ريبىىىىىىىىةم

 

 يف حربنىىىىىىىىىىا إال بنىىىىىىىىىىاو العىىىىىىىىىىم   

(، الفاعل: بنات، وُفصل بإال، ومع ذلك قال:    )ما بِرئت إال بنات العمِّ

 (، يعني أنَّث، التأنيث جائز، وذكروا بعض القراءات القرآنية يف ذلك.)برئت

فالخالصة أن ما ذكره ابن مالك هنا هو الراجح من أن التذكير والتأنيث 

 جائزان إال أن التذكير أفضل وأفصح.

 : ثم يقول ابن مالكم 

ىىوم َوَمىىع   ُف َقىىد  َيىىى تِِ بِىىالَ َفه   َوال َحىىذ 

 

رم َوَقىىىع  َضىىىِمي رِ ِذي ال َمَجىىىا  ىىىِ ِشىىىع 
 ِو فِ

ذكر يف هذا البيت أن ما ذكره من حالتي وجوب التأنيث ذكر يف قبل أن تأنيث  

الفعل واجب يف موضعين، قال: إال أنه جاء عن العرب ما ُيخالف هذين 

 الموضعين، فقال: 

وم  ُف َقد  َيى تِِ بِالَ َفه   َوال َحذ 
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قيقي متصل، ما ُحكم كأن تقول: )جاء هنٌد(، جاء: فعل، وهنٌد: فاعل ح

 التأنيث حينئٍذ على ما تقدم؟ واجب، يقول: إال أنه جاء، أتى.

وم  ُف َقد  َيى تِِ بِالَ َفه   َوال َحذ 

يعني جاء فيما نقله سيبويه أن بعض العرب قال: )قال فالنة(، قال وهو رديٌء 

ا ال ُيقاس عليه، إال أن أمانة  ال ُيقاس عليه، هذا من الشاذ الذي بلغ من الشذوذ حدا

النقل ُتوجب أن ُيقال: أن هذا جاء عن العرب، إال أنه ال ُيقاس عليه لقلته، 

 ولمخالفته للقياس.

 قال: 

ىىوم َوَمىىع   ُف َقىىد  َيىىى تِِ بِىىالَ َفه   َوال َحىىذ 

 

رم َوَقىىىع    ىىىِ ِشىىىع 
 َضىىىِمي رِ ِذي ال َمَجىىىاِو فِ

ا مؤنثاا ما هذه مخالفة الموضع األول، الموضع األول: إذا كان الفاعل ضميرا  

ُحكم التأنيث؟ واجب، قال: إال يف الشعر، يقول: جاء يف الشعر أن الفاعل ضمير 

ا، هذا ضرورة شعرية.  مؤنث ويعود إلى مؤنث مجازي، ومع ذلك جاء الفعل مذكرا

ا، أي ضمير  نحن قلنا يف الموضع السابق: أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا

و يعود إلى مؤنث مجازي مثل: )الشمس يعود إال مؤنث حقيقي كـ )هنٌد جاءت( أ

طلعت(، لكن الذي جاء يف الشعر: ضمير يعود إلى مؤنث مجازي ومع ذلك جاء 

ا، هذا ضرورة شعرية، كقول الشاعر:   الفعل مذكرا

 َفإِمىىىىىىىىىا َتَرينىىىىىىىىىِ َولِىىىىىىىىىِ لِمىىىىىىىىىةٌ 

 

 فىىىىىىىىىإَن الحىىىىىىىىىوادَأ َأوَدى بهىىىىىىىىىا 

ة وجميل، أم  ا اآلن فإن الحوادث إن كنِت َتَريني من قُبل وأنا شاب ولي لِمَّ

 أودت هبذه اللِّمة وذهب بصاحبها.

 َفإِمىىىىىىىىىا َتَرينىىىىىىىىىِ َولِىىىىىىىىىِ لِمىىىىىىىىىةٌ 

 

 فىىىىىىىىىإَن الحىىىىىىىىىوادَأ َأوَدى بهىىىىىىىىىا 

وكان على القياس يقول: )فإن الحوادث أودت هبا( لكنها ضرورة شعرية،  
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 والضرورة الشعرية: كل ما وقع يف الشعر ُيسمى ضرورة شعرية. 

ز: )فال ُمزنة وذقت وْذقها، وال أرض أبقل ومن ذلك: قول الشاعر أو الراج

 إبقالها(.

السحابة المطرة، وذقت وذقها: أي أمطرت، وال أرض أبقل إبقالها:  الُمثنة:

إذا نزل الماء فإن األرض ترتفع بسبب النبات؛ هذا ُيسمى: بقلت األرض، تقول: 

ا، ما يف سحابة أمطرت على مكان كما أمطرت هذه ا لسحابة هذا المكان ممتاز جدا

على هذا المكان، وليس هناك أرض أبقلت واستجابت للمطر وأبقلت وأخرجت 

 ربيعها إال هذه األرض.

 وال أبقل إبقالها، وكان القياس أن يقول: وال أرض أبقلت إبقالها.

 :ثم يقول إمامنا ابن مالك 

ىىعم ِسىىَوى ال َ ىىالِِم ِمىىن    َوالَ ىىاُي َمىىع  َجم 

 

ىىىىَدى الَلىىىىبِن   ُمىىىىَذَكرم َكال َ ىىىىاِي َمىىىىع     إِح 

 ( 00:46:05)@ ال الب: 

يف الشعر؟ ضرورة شعرية، وكل ضرورة شعرية ال ُيكثِر منها الشاعر،  الشيخ:

ال ينبغي أن ُيكثر منها، لكن إن الضرائر كباقي الضرائر ال ُيكثر منها، وُعلماء الشعر 

 ٌيسمون الضرائر ثالثة أقسام: 

 ضرائر حسنة، كثرهتا ال يضر. -1

 قبيحة، ُينقد القليل منها. وضرائر -2

وضرائر متوسطة، لو أتى هبا الشاعر أحياناا أو على ِقلة قد ُتقبل منه، لكن ال  -3

 ُيكثِر منها، هذا من قبيل المتوسط.
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 ثم قال ابن مالك: 

ىىعم ِسىىَوى ال َ ىىالِِم ِمىىن    َوالَ ىىاُي َمىىع  َجم 

 

ىىىىَدى الَلىىىىبِن     ُمىىىىَذَكرم َكال َ ىىىىاِي َمىىىىع  إِح 

ا، ما ُحكم التذكير والتأنيث يف اآلن تك  لم على ُحكم الفعل إذا كان فاعله جمعا

 الفعل؟ 

ا، ِسوى جمع  يقول: يجوز لك يف الفعل التذكير والتأنيث إذا كان )الفاعل جمعا

المذكر السالم، جمع المذكر السالم ليس يف فعله إال التذكير، تقول: نجح 

دون(، ليس فيه إال التذكير، قال المجتهدون(، )انتصر المسلمون(، )نجح المجته

 .[77يونس:] (ېئ ېئ ېئ) ،[1المؤمنون:] (ٱ ٻ ٻ): -تعالى–

 بقية الُجموع ما ُحكمها؟ 

والتاء مع هذه الجموع كالتاء مع إحدى اللَّبِن، اللَّبِن جمع، ما  يقول ابن مالك:

زي؟ واحدها؟ لبِنة، إحدى اللَّبِن، اللَّبِنة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث، حقيقي أم مجا

 مجازي، ما ُحكم الفعل مع المؤنث المجازي؟ يجوز فيه التذكير والتأنيث.

يقول: الجموع ِسوى جمع المذكر السالم هي مؤنثاٌت مجازية، ككلمة )لبِنة(، 

 هذا معنى البيت.

ا فابن مالك  يف هذا البيت يرى أن ُكل الجموع مؤنثاٌت مجازية  إذا

جمع المذكر السالم، أخرجنا جمع المذكر يجوز يف فعلها التذكير والتأنيث ِسوى 

السالم، ماذا بقي من الجموع؟ لجمِع؛ كل ما يدل على جمع، قال: مع جمٍع، كل 

ما يدل على جمٍع، فيشمل جمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، واسم الجنس، 

 واسم الجمع.

يشمل جمع التكسير، يعني جمع له مفرد، إال أن صورة المفرد تكسرت، 

كقولك: )رجال(، أو )أعراب(، أو )أطفال(، أو )مساجد(، تقول: )قام  تغيرت،
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الرجال، وقامت الرجال(؛ يجوز الوجهان، )علماء(؛ جمع تكسير، تقول: )قال  

 العلماء، وقالت العلماء(، )اختلف العلماء، واختلفت العلماء(.

ويجوز يف اللغة: )قال  ،[14الحجراو:] (ڑ ک کک): -تعالى–وقال 

 .األعراب(

والكتب؟ تقول: )نطقت الكتب بكذا وكذا، أو نطق الكتب بكذا وكذا(، هذا 

 جمع التكسير.

: )هند(  وهناك جمع المؤنث السالم، قبل ذلك جمع التكسير، لو جمعنا مثالا

على )هنود(، أليس هذا جمع تكسير؟ يجوز أن تقول: )قامت الهنود، وقام 

 الهنود(.

 امت الزيانب، وقام الزيانب(.اجمع لي )زينب(: )زيانب(، تقول: )ق

والجمع الثاين: جمع المؤنث السالم، فتقول: )جاءت الهندات، وجاء 

الهندات(، و )انطلقت السيارات، وانطلق السيارات(، و )قال المعلمات، وقالت 

 المعلمات(.

الثالث: اسم الجنس، والمراد باسم الجنس: ما كان بينه وبين مفرده تاء مفرده 

كـ )شجر، وشجرة(، و )تمر، وتمرة(، و )بقر، وبقرة(، إلى غير ذلك، تاٌء مربوطة، 

ا يف االصطالح النحوي، وإنما ُيسمى: اسم  ُيسمى اسم جنس، هذا ال ُيسمى جمعا

 جنس.

فالبقر نقول: )قامت البقر، وقام البقر، وتشاهبت البقر، وتشابه البقر(، مما أذكر 

 أهنما قراءتان.

 الشجر(.وشجر: )أورقت الشجر، وأروق 
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 والتمر: )نضج التمر، ونضجت التمر(.

ومن الجمع: اسم الجمع، والمراد باسم الجمع: هو الجمع الذي ليس له 

 مفرٌد من لفظه، مثل: )قوم، ورهط، وَشعب، ونساء، ونسوة(، ونحو ذلك.

 تقول: )قال الشعب كذا وكذا، وقالت الشعب كذا وكذا(.

 وتقول: )قال قومك، وقالت قومك(.

 .[30يوسف:] (ی ىئ ىئ ی)

 وتقول: )قام النساء، وقامت النساء(.

ر الفعل، وقال يف [66األنعام:] (ې ې ې): -تعالى–وقال  ؛ فذكَّ

ب(، ومرة  ،[105الشعراي:] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)موضٍع آخر:  مرة قال: )كذَّ

ا  قال: )كذبت(؛ ألنه اسم جمع يجوز فيه التذكير والتأنيث، مع أننا نلحظ أيضا

ن هنا التذكير أو التأنيث، ملحظاا آخر: وجود  ا ُيحسِّ الفاصل، وجود الفاصل أيضا

 يعني الذي ُيخالف األصل.

فإن قلت: لم جاز يف هذه الجموع التذكير والتأنيث يف فعلها مع أن بعضها 

 معناه التذكير يف )قوم(، وبعضها معناه التأنيث، مثل: )نسوة(؟ 

ي يجوز أن ُتؤوله أن الجمع من المؤنث المجازي الذ الجواب علَ ذلك:

ا.  بالجماعة، فيكون مؤنثاا، وأن ُتؤوله بالجمع فيكون مذكرا

فإذا قلت: )قال العلماء( فالتقدير: )قال جمع العلماء(، وإذا قلت: )قالت 

 العلماء( فالتقدير: )قالت جماعة العلماء(، والنظام يقول يف األبيات المشهورة: 

 إن قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىومِ تجمعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا

 

 وبق لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ تحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدثوا 

 الِ بجمعهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمال أبىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 

 كىىىىىىىىىىىىىو جمىىىىىىىىىىىىىعم مؤنىىىىىىىىىىىىىث 
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جعل الجمع من المؤنث المجازي،  نجد مما سبق أن ابن مالك  

يف  واستثنى من ذلك: جمع المذكر السالم، وهذا قول أبي َعلٍي الفارس 

 هذه المسألة، وتابعه ابن مالك كما رأينا.

 ويف الم ىلة قوالن آخران: 

الجمع السالم يتبع مفرده، جمع القول الثاين للبصريين، يقول البصريون: إن 

المذكر السالم وجمع المؤنث السالم يتبع مفرده، فإن كان مفرده يجوز فيه 

الوجهان فالجمع يجوز فيه الوجهان، وإن كان الجمع يجب فيه التذكير فالجمع 

 يجب فيه التذكير، وإن كان الجمع يجب فيه التأنيث فالجمع يجب فيه التأنيث.

)المحمدون( فيجب أن تقول: )جاء المحمدون( كقولك: فعلى ذلك لو قلنا: 

 )جاء محمد(.

فإذا قلت: )الهندات( فيجب أن تقول: )جاءت الهندات(، كما يجوز أن تقول: 

 )جاء هند(.

ا فجمع المذكر السالم يجب تذكيره، تذكير الفعل له، وجمع المؤنث السالم  إذا

: )السيارات، أو عمارات( يجب تأنيث الفعل له إن كان لعاقل، أما لو قلت مثالا 

فهذا ُحكمه ُحكم مفرده، تروا )عمارة( مؤنث مجازي، فيجوز فيه التذكير 

 والتأنيث.

والقول الثالث للكوفيين، وهو: جواز التذكير والتأنيث مع كل الجموع، حتى 

جمع المذكر السالم، ُيجيزون أن تقول: )جاء المحمدون، وجاءت المحمدون(، 

 ة.يف الجمع وبالجماع

وأخرج الفارسي من هذه الجموع جمع المذكر السالم، فلم ير أنه من المؤنث 

المجازي، فأوجب يف فعله التذكير، هذا القول الثاين، أما البصريون فإهنم ُيخرجون 
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 من الجموع الجموع السالمة، ويجعلون لها ُحكم مفردها.

يف فعلها أما الكوفيون الذين جعلوا كل الجموع مؤنثات مجازية وأجازوا 

ڦ ڄ ): التذكير والتأنيث فاحتجوا بشواهد على ذلك، منها: قوله

فالفعل )آمنت(، والفاعل: بنو، وبنو إسرائيل،  ،[90يونس:] (ڄ ڄ ڄ ڃ

األصل: بنون، جمع مذكر سالم، إال أنه ُأضيف إلى إسرائيل فّحذفت النون 

 لإلضافة، وكقول الشاعر:

 ثبىىىىق بنىىىىاتِ َشىىىىجوهن وووج ىىىىِ

 

َِ ثىىىىىم َتهىىىىىدعوا والِىىىىىاعنون   إلىىىىى

ر، ولم يقل: بكت.   فقال: بكى بنايت، ذكَّ

ر الفعل مع أن [12المم حنة:] (ٻ ٻ ٻ)وبقوله تعالى:  ؛ فقالوا: َذكَّ

 الجمع جمع مؤنث سالم.

ج، فنبدأ باألخير ألنا ذكرناه من قبل، فقوله  ٻ ): -تعالى–وكل ذلك ُمخرَّ

 لوجود الفاصل. إنما جاز تذكير الفعل هنا ؛[12المم حنة:] (ٻ ٻ

وقول الشاعر: )بكى بنايت(،  ؛(ڄ ڄ ڄ ڃ): -تعالى–وأما قوله 

فلماذا جاز مع جمع المذكر السالم بنون التأنيث، وجاز مع جمع المؤنث السالم 

 )بنات( التذكير؟ 

ا؛ إال أن المفرد يف  ا سالما قالوا: ألن هذين الجمعين وإن كانا يف الصورة جمعا

بنون( يف الظاهر جمع مذكر سالم، لكن ما مفردها؟ مفردها الحقيقة لم َيسلم، فـ )

)ابٌن(، ولو جاء على قياس جمع المذكر السالم لكانت تقول العرب: )ابنون(، 

لكن ما قالت )ابنون(، قالت: )بنون(، فبنون يف الصورة: جمع مذكر سالم، ولكنه 

ر؛ ألنه تغير، فلهذا جاز أن يأخذ ُحكم جمع ال تكسير، وكذلك يف الحقيقة ُمكسَّ
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)بنايت(، هو يف الصورة جمع مؤنث سالم، لكن ما مفرده؟ )بنت(، ولو جاء على  

القياس لكان ُيقال: )بنتات(، لكن قيل: )نات( ففيه شيٌء من التغير، فأخذ ُحكم 

 جمع التكسير لذلك.

 : ثم قال إمامنا ابن مالك 

َ ىىنُوا َ ح  َ ىىاُة اس  َُ ىىَم ال  ىىِ نِع 
َف فِ  َوال َحىىذ 

 

ي ىىىىىىِ  َبىىىىىىي نُ  ألَنَ  
ىىىىىىَد ال ِجىىىىىىن ِس فِ  َقه 

ذكر يف هذا البيت )نِعم وبِئس(، قول من؟ الفارسي، هذا قول الفارسي، لكن  

ال ُنسلم الفارسي هبذين الدليلين، نحن ما ذكرنا الراجح، الراجح من هذه األقوال 

هو قول البصريين؛ أن الجمع السالم يأخذ ُحكم مفرده من حيث تذكير الفعل 

ه، هذا هو القول الراجح، وهو الذي رجحه ابن هشام يف أوضح المسالك، وتأنيث

 ورد على القولين اآلخرين.

 نعود إلى بيتنا األخير، قال: 

َ ىىنُوا َ ح  َ ىىاُة اس  َُ ىىَم ال  ىىِ نِع 
َف فِ  َوال َحىىذ 

 

ي ىىىىىىِ  َبىىىىىىي نُ  
ىىىىىىَد ال ِجىىىىىىن ِس فِ  ألََن َقه 

وبِْئَس(، إذا كان فاعلهما  تكلم يف هذا البيت على فعلي المدح والذم )نِْعَم، 

مؤنثاا فيجوز لك فيهما التذكير والتأنيث، قول: )هنٌد نعمت الفتاة(، و )هنٌد نعم 

 الفتاة(، وتقول: )العاصية بئست الزوجة(، و )العاصية بئس الزوجة(.

)بِئس، ونِعم( فعالن، وما بعدهما الفاعل، إال أن هذين الفعلين يجوز فيهما 

ذا كان فاعلهما مؤنثاا، قالوا: ألن الفاعل معهما ال ُيراد به ُمعيَّن، التذكير والتأنيث إ

وإنما ُيراد به الجنس، )هنٌد نِعمت الزوجة(، يعني: هند َنِعمت من الزوجات، و 

)العاصية بئست الزوجة(، أي العاصية َبئست من الزوجات، فالفاعل هنا ُيراد به 

 د به معينة.الجنس، جنس الزوجات، جنس الفتيات، وال ُيرا

والجنس ُمذكر أم ُمؤنث، كلمة الجنس؟ الجنس مذكر، فإذا أخذت يف بالك 
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الجنس وهو مذكر جاز أن ُتذكر فتقول: )نِعم الفتاة(، يعني نِعم جنس الفتاة، )هنٌد 

(، وإذا لم تضع يف بالك الجنس، وإنما أخذت كلمة الفتاة وهي ةنِعم جنس الفتا

 نٌد نعمت الفتاة(.مؤنث جاز لك التأنيث فتقول: )ه

 . هذا شرح أبياو الناظم

 ُنلخص ما ذكره ابن مالك را يف تذكير الفعل وتأنيثه: 

 أن تأنيث الفعل واجٌب يف موضعين:  فذكر 

 .ا  الموضع األول: إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا

 .  والموضع الثاين: إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصالا

 جا ث يف موضعين:  وذكر أن تىنيث الُعو

 .  الموضع األول: إذا كان الفاعل المؤنث منفصالا

  ،والموضع الثاين: إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التأنيث، كـ )الشمس

 والسيارة(، وكالجموع؛ على الخالف السابق.

فالذين ُيجيزون يف الجموع التذكير والتأنيث أجازوا فيها التذكير والتأنيث 

 مؤنثاٌت مجازية. ألهنم يقولون: إهنا

 ونختم الدرس هبذه الملحوظة، وهي: 

أن كل ما ُقلناه يف تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل ينطبق على األفعال الناسخة 

 مع أسمائها.

كان وأخواهتا؛ يجوز فيها التذكير والتأنيث إذا كان اسمها  األفعال الناسخة:

يٌم(، ستقول: )كان محمٌد مؤنثاا، على التفصيل السابق، فإذا قلت: )محمٌد كر

ا(، وإذا قلت: )هنٌد كريمٌة( ستقول: )كانت هنٌد كريمةا( بالتأنيث.  كريما
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وإذا قلت: )كانت اليوَم هنٌد مريضةا( يجوز الوجهان للفاصل: )كانت اليوم  

 هند مريضةا( و )كانت اليوم هنٌد مريضة(.

العة( )الشمس كانت طالعة(: هنا ضمير يجب التأنيث، )كانت الشمس ط

 الوجهان ألن المؤنث مجازي.

ا إال هند(؛ األفضل: التذكير، والتأنيث جائز.  )ما كان قائما

؛ كان [35األنُال:] (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ)

ر ألن االسم هنا اسم )كان( مؤنث مجازي، ويجوز يف اللغة أن تقول:  صالهتم؛ ذكَّ

 )وما كانت صالهتم(.

 لتي جهزهتا لهذا الدرس؟ هل هناك من سؤال أو ندخل على الفائدة ا

 (01:06:55)@ ال الب:

لما ذكرناه يف الدرس الماضي من أن قول الكوفيين ضعيف؛  الشيخ:

 لمخالفته لكالم العرب، ولقياس النحويين.

أما مخالفته لكالم العرب: فهو أن الزمه أن ُيقال يف )قام الزيدان(؛ فتقول: 

مه: )الزيدان قام (، ما ُيقال: )الزيدان قام(، ما ُيقال الفاعل يجوز أن يتقدم، قدِّ

 )الزيدان قام(.

و )قام الزيدون( تقول: يجوز أن ُيقدم الفاعل، قدم الفاعل: )الزيدون قام(، ما 

تقول العرب ذلك، والنحويون يقولون: ما تقول العرب ذلك، وإنما تحذف 

م الفاعل: )زيٌد قام( هنا ما يف  إشكال؛ ألن المشكلة يف المفرد يف )قام زيٌد(؛ قدِّ

الظاهر موجود يف اللغة، الوجهين موجود يف اللغة، لكن لو طبقتها يف المثال وهو 

ا يميلون للحقائق ويأخذون هبا،  الجمع تظهر حقيقة األمر، ولهذا البصريون دائما

وكثيٌر من مذاهب الكوفيين تكتفي بالظواهر، وال شك أن الذي يأخذ بالحقائق 
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ا وال ي م واألفضل.ويجعل العلم متسقا  ستظلم بعضه ببعض هذا هو الُمقدَّ

 ( 01:09:20)@ ال الب:

الواقف الذي وقف بيته أو وقف شيئاا هلل، فبنته جاءت ُتراجع القاضي،  الشيخ:

 امرأٌة(.
َ

 كقول العرب: )جاءت اليوَم القاضي

 ( 01:09:43)@ ال الب:

ئين ما يختلف ذلك باختالف مستوى الدرس، فإذا كنا نشرح للمبتد الشيخ:

ذكرت ذلك، أو للمتوسطين ما ذكرت ذلك، لكن نحن اآلن نشرح للكبار يف 

األلفية ]ألفية ابن مالك[ بعد أن سمعتم الشرح كامالا يف اآلجرومية، ثم سمعتم 

األمر، فاآلن ليس  االشرح كامالا يف األزهرية، يعني مرت بكم هذه األبواب وهذ

تفصيالت، ونحو ذلك، فلذلك نذكر ما تيسر المراد الفهم، إنما المراد: التوسع، وال

 من هذه األمور.

 (01:10:40)@ ال الب:

لو كان كتابه للمبتدئين أو المتوسطين ُأخذ عليه، ما يذكر شيئاا لم ُيبينه  الشيخ:

 من قبل، لكن هذ ما يصل لأللفية إال من درس النحو من قبل ثم وصل إليها.

 هل هناك من سؤال يا إخوان؟ 

 ( 01:11:10)@ ال الب:

 يف نِعم الفتاُة( ألنه فعل وفاعل.) الشيخ:

 ( 01:11:17)@ ال الب:

ال، استحسنوا يعني ُمستحسن، قلنا: هنا ليس هناك ترجيح يف قوله، هنا  الشيخ:

يقول: الحذف حسن، لم يقل: أحسن، يقول: )استحسنوا( أي أهنم استحسنوه، 
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 لكن ال ترجيح هنا أيهما أفضل. 

 ( 01:11:40)@ ال الب:

ح،  الشيخ: ال، الذي ُيوِهم: اسم التفضيل، لو قال: أحسن، لقلنا: نعم هنا رجَّ

لكن أحسنوا، يعني استحسنوا هذا األمر واستحسنوا األمر اآلخر، ال إشكال يف 

 ذلك.

ينبرِ ل الب العلم وبخاصة الخا ض يف علوم العربية أن يحرص علَ حُظ ما 

 الشعر نوعان: تي ر من الشعر، وأهم ما ي علق ب  من 

 .النوع األول: الشعر احملَتج به 

وعندما نقول: الشعر المُحَتج به يف العربية فنعني به: الشعر الجاهلي، وشعر 

هـ، هذا هو كالم الُمحَتج به عند أهل اللغة، فلهذا 150صدر اإلسالم، إلى سنة 

الدليل على  كلما حفظت من الشعر الُمحَتج به فإنه ُيفيدك يف العلم؛ ألنه كاألدلة،

، الدليل على هذا األمر يف اللغة: قول الشاعر الجاهلي، أو األسلوبصحة هذا 

 قول الشاعر اإلسالمي كذا وكذا.

 طالب  والنوع الثاني مما حيفظه أيًضا طالب العلم هو: الشعر الاي مييل إليه

 العلم، فال ُيكلف نفسه حفظ ما ال متيل إليه. 

 لقديم نوعان:وأغلب طالب العلم اليوم ويف ا

فنوٌع يميل إلى الشعر الجزلي الفخم، فهذا يحفظ ويقرأ للفرزدق، وأبي تمام، 

 والمتنبي، شعراء الجزالة والفخامة.

والنوع الثاين الذين يميلون للشعر السهل العذب السلس، فهؤالء يقرأون 

 ويحفظون ألمثال جرير، والبحرتي، وأبي العتاهية.

ق إلي  الن َُ أن هناك مجموعات شعرية جمعها  ِر يف ذلك:ومن أهم ما ُيل
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شعراء كبار متمكنون يف هذا العلم، وجمعوا عيون الشعر يف كتاٍب واحد، ومن 

ام يف كتابه المشهور  أفضل هذه المجموعات: ما جمعه الشاعر الكبير أبو تمَّ

)الحماسة( جمع عيون الشعر العربي من الجاهلية إلى عصره يف كتاب سماه 

أبيات ومقطوعات، وقصائد، ثم صنفها على أبواب يف الحماسة، يف )الحماسة(، 

الكرم، يف الشجاعة، يف المروءة، وأول هذه األبواب وأكربها: باب الحماسة، 

 فلهذا سمى الكتاب كتاب )الحماسة(.

وأول مقطوعة يف هذا الكتاب مقطوعة لشاعر اسمه: قريط بن ُأَنيف العنربي، 

ذم قومه؛ ألن بني مازن ساعدوه على اسرتداد إبله، يقول فيها يمدح بني مازن وي

 فقال: 

ىىَ بِح  إِبِِلىىِ  لىىم َت  
 لىىو كنىىُق ِمىىن َمىىاِونم

 

ىىىِو بىىىِن َشىىىي َباَنا   بنىىىو اَللِقيَ ىىىِة ِمىىىن ُذه 

َشىىىىٌر ُخُشىىىىنٌ   ىىىىرِي َمع   إذن َلَقىىىىاَم بِنَه 

 

يِىىىىىِة إِن  ذو ُلوَثىىىىىةم الَنىىىىىا 
ُِ  عنىىىىىَد الَح

ىىىِ  َلُهىىىم  قىىىوٌم إذا الَشىىىر  َأب ىىىَدى َناِجَذ    ي 

 

ىىىىىَداَنا   َوِوح 
 قىىىىىاموا إليىىىىى  َوَراَفىىىىىاوم

ىىىىَىُلوَن َأَخىىىىاُهم  حىىىىيَن َين ىىىىُدُبُهم     ال َي  

 

َهاَنىىىىا   يف النَا َِبىىىىاِو علىىىىَ مىىىىا قىىىىال ُبر 

 لكىىَن قىىوِمِ وإِن  كىىانوا َذِوي ح ىىب 

 

 وإِن  َهاَنىىىا 
 لي ىىىوا ِمىىىن الَشىىىر  يف شىىىِيم

ىىِم َمر    َِل  ىىِو ال ىىِم َأه  ىىُثوَن ِمىىن ُظل  ىىَرة  َيج  ُِ 

 

َ ىىىاَنا  ىىىِو الَ ىىىوِي إِح   وِمىىىن إِسىىىاَيِة َأه 

ىىىىَي ِ ِ   ُلىىىىق  لَِخش   كىىىىَىَن َرَبىىىىك لىىىىم َيخ 

 

 سىىىواهُم ِمىىىن جميىىىِع النىىىاِ  إِن ىىىاَنا 

ىىىىا إذا َركُِبىىىىوا   فليىىىىق لىىىىِ بهىىىىم قوم 

 

َباَنىىىىىا  ا وُرك  َسىىىىىان  وا اإِلَشىىىىىاَرَة ُفر   َشىىىىىد 

ا يف االستشهاد.أبيات تحفظها فُتفيدك يف المعاين، يف الِحكم، وُتفي   دك أيضا

اين، أبيات خفيفة يقول فيها يجمع بين الفخامة  مَّ وثاين مقطوعة للِهند الزَّ

 واألبيات السلسة، يقول:

ىىىىىىىىىوم  وَنىىىىىىىىىا َعىىىىىىىىىن َبنِىىىىىىىىىِ ُذه  َُ  َع

 

ىىىىىىىىىىىىَوانُ   نَىىىىىىىىىىىىا الَقىىىىىىىىىىىىوُم إخ   َوُقل 

ِجع نَ    َعَ ىىىىىىىىىىَ األََيىىىىىىىىىىاُم أن َيىىىىىىىىىىر 

 

ىىىىىىىىىىىىا َكاَلىىىىىىىىىىىىِذي َكىىىىىىىىىىىىاُنوا   َقوم 
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 ر  فلَمىىىىىىىىىىىىىا َصىىىىىىىىىىىىىَرَح الَشىىىىىىىىىىىىى 

 

َيىىىىىىىىىىىىانُ   َ ىىىىىىىىىىىىَ وهىىىىىىىىىىىىَو ُعر   َفَىم 

َوانِ    وَلىىىىىىىم  َيب ىىىىىىىَق ِسىىىىىىىَوى الُعىىىىىىىد 

 

 ِدَنىىىىىىىىىىىىىاُهم  َكَمىىىىىىىىىىىىىا َداُنىىىىىىىىىىىىىوا 

َنا َشىىىىىىىىىىىىَدَة الَليىىىىىىىىىىىىِث    َشىىىىىىىىىىىىَدد 

 

ىىىىىىىىىىىَبانُ    َشىىىىىىىىىىىَدا والَليىىىىىىىىىىىُث َش  

ِجيىىىىىىىىىىىىعٌ    ُ بم فِيىىىىىىىىىىىىِ  َت  بَِ ىىىىىىىىىىىىر 

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَرانُ   ِ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيٌع وإق   َوَتخ 

ىىىىىىىىىىِو َنَجىىىىىىىىىىاٌة ِحىىىىىىىىىىي نَ    ويف الَجه 

 

َ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىاُن    ال ُين ِجيىىىىىىىىىىىىىىىىىىَك إح 

ىىىىىىىىىىىىِم ِعن ىىىىىىىىىىىىَد   ىىىىىىىىىىىىُض الِحل   َوَبع 

 

َعىىىىىىىىىىىانُ   َلىىىىىىىىىىىِة إذ  ىىىىىىىىىىىِو لِلذ   الَجه 

 ومن مقطوعاته أبيات لعمرو بن َمعد بن َكِرب يقول:  

 إَِن ال َجَمىىىىىىىىىىىىىىىىىىاَل َمَعىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِدنٌ 

 

ىىىىىىىىىىَدا  ىىىىىىىىىىَن َمج  َرث   َوَمنَاِقىىىىىىىىىىٌب َأو 

 َكىىىىىىىىم  ِمىىىىىىىىن  َأ م لِىىىىىىىىِ َصىىىىىىىىالِحم  

 

ىىىىىىىىىىىىىَدا  ُتىىىىىىىىىىىىىُ  بَِيىىىىىىىىىىىىىَدَي َلح   َبَو  

 َلَعىىىىىىىىق  َمىىىىىىىىا إِن  َجَثَعىىىىىىىىق  َواَل هَ  

 

ىىىىىىىىىىىىَدا   َواَل َيىىىىىىىىىىىىُرد  ُبَكىىىىىىىىىىىىاَي ّون 

 َذَهىىىىىىىىىىىىَب اَلىىىىىىىىىىىىِذيَن ُأِحىىىىىىىىىىىىب ُهم   

 

َدا   َوَبِقيىىىىىىىُق ِمث ىىىىىىىَو الَ ىىىىىىىي ِف َفىىىىىىىر 

نتكلم إن شاء اهلل يف الدرس القادم عما ينبغي حفظه من الشعر الحديث، واهلل  

 أعلم.

 وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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 رس السمابع والثالثون الد

﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 -أَما بعد:وأصحابه أجمعين، 

ا فيه كما ُيحب ربنا ويرضى، وُنصلي وُنسلم  ا طيباا مباركا ا كثيرا فنحمد اهلل حمدا

م بإحساٍن على نبيه محمٍد وعلى آله وأصحابه، وعلى أهل بيته وأزواجه، ومن تبعه

ا،  ا كثيرا  -أما بعد:إلى يوم الدين وسلم تسليما

فسالم اهلل عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة 

المباركة ليلة االثنين، الحادي والعشرين ذي الحجة، من سنة إحدى وثالثين 

جحي، بحي ، يف هذا الجامع؛ جامع الراوأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 

الجزيرة يف مدينة الرياض، ينعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السابع والثالثون من 

 ( عليه رحمة اهلل.ألُية ابن مالكدروس شرح )

، إنه  ا متقبالا نسأل اهلل أن ُيوفقنا فيه لما ُيحبه ويرضاه، وأن يجعله عمالا صالحا

 على كل شيٍء قدير، وباإلجابة جدير.

ان يف الدرس الماضي والذي قبله يف باب الفاعل، وبقي لنا كان الكالم يا إخو

يف باب الفاعل أبياٌت قليلة وهي خمسة أبيات نشرحها إن شاء اهلل تعالى يف هذا 

 : الدرس، ويف مستهله نقرأ هذه األبيات، قال فيها إمامنا ابن مالك 
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اِعىىِو َأن  َيَ ِهىىالَ .237  َُ ىىِ ال 
ىىُو فِ  َواألَص 

 

ىىىُو فِىىىِ   ِهىىىاَل َواألَص  ُعىىىوِل َأن  َينُ   ُ  ال َم

ىىىو.238   َوَقىىىد  ُيَجىىىاُي بِِخىىىالِف األَص 

 

ىىىوِ   ع 
ُِ ُل َقب ىىىَو ال  ُعىىىو   ُ  َوَقىىىد  َيِجىىىِ ال َم

ُعىىوَل إِن  َلىىب ٌس ُحىىِذر  .239   ُ ىىر ال َم  َوَأخ 

 

اِعىىىىُو َشي ىىىىَر ُمن َحِهىىىىر    َُ ىىىىِمَر ال   َأو  ُأض 

ىى.240   ر  َوَمىىا بِىىإاِلَ َأو  بِإَِنَمىىا ان َحَهىىر  َأخ 

 

ىىىىىىىٌد َظَهىىىىىىىر    ىىىىىىىبُِق إِن  َقه   َوَقىىىىىىىد  َي  

ىىىُو َخىىىاَف َرَبىىىُ  ُعَمىىىر  .241   َوَشىىىاَع َنح 

 

ُرُه ال َشىىىىىىَجر    ىىىىىَو َواَن َنىىىىىو   َوَشىىىىىَذ َنح 

 على  يف هذه األبيات الخمسة يتكلم ابن مالك  

 .لمُعول من حيث ال قديم وال ىخيرُحكم الُاعو وا

 ذكر لنا يف البيت األول وهو قوله: على ُحكمهما من حيث التقديم والتأخير، ف

اِعىىىىِو َأن  َيَ ِهىىىىالَ  َُ ىىىىِ ال 
ىىىىُو فِ  َواألَص 

 

ِهىىىاَل   ُعىىىوِل َأن  َينُ   ُ ىىىِ ال َم
ىىىُو فِ  َواألَص 

، وأن يأيت بعده الفاعل، وأن   أن األصل يف الجملة الفعلية أن يأيت الفعل أوالا

ا المفعول به، هذا هو الرتتيب األصلي، ولهذا قال:   واألصل.يأيت أخيرا

هو ما كثر يف الباب، األمر الذي يكثر يف الباب  والمراد باألصو يف األشياي:

ويأيت عليه أكثر أفراد هذا الباب نقول: أنه األصل يف الباب، واألكثر يف الفاعل أن 

ا على المفعول به.  يكون متقدما

فإن قيل: لم كان األصل يف الفاعل أن يسبق المفعول به فيأيت بعد الفعل؛ 

ا(؛ هذا هو األصل؟  فتقول: )أكرم محمٌد زيدا

أن النحويين حاولوا أن ُيعللوا ذلك بقولهم: إن الفاعل  فالجواب علَ ذلك:

مع الفعل كالكلمة الواحدة، لكثرة اقرتاهنما، والدليل على ذلك: أن الفاعل إذا كان 

ا أثر على الفعل بالسكون. ا متصالا متحركا  ضميرا

ا(، فإن فإذا قلنا مثالا يف الفع ل الماضي: )ذهب(؛ سنقول: )ذهب محمٌد سريعا

ا كتاء المتكلم، أو ناء المتكلمين؛ فإننا سنقول:  ا متحركا كان الفاعل ضميرا
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)ذهْبُت(، وكان األصل يف الفعل )َذَهَب(، بثالث فتحات، فإذا اتصلت به التاء 

ن آخر الفعل؟   قيل: )َذَهْبُت(، لماذا ُسكِّ

أربع حركات؛ ما يكفي، حتى تقول: لتوالي أربع  لتوالي الجواب علَ ذلك:

حركاٍت فيما هو كالكلمة، ألن الحركات قد تتوالى أربعة أو أكثر من أربع يف 

كلمات منفصلة، كأن تقول: )َذَهَب َصالح(؛ أربع متحركات متوالية، لكن ال 

بع متحركات يف كلمة واحدة، فإن رإشكال ألهنما كلمتان، لكن ال تكاد تجد أ

ا أوجَد هذه وجد ت أربع متحركات يف كلمة واحدة فاعلم أن فيها حذفا

 المتحركات، وإال فإنه ال ُيوجد أربع متحركات يف كلمة واحدة.

فعندما جاء الضمير المتصل وهو فاعل واتصل بالفعل، و )َذَهَب( ثالث 

متحركات، والتاء متحرك، صارت أربع متحركات، لكن متصلة أو منفصلة؟ ال 

منفصلة، ولكنهما كالمتصل، كالكملة واحدة، وهذا لشدة اتصال الفاعل متصلة أو 

 بالفعل.

)َضَرَبَك زيٌد(؛ )َضَرَبَك( أربع متحركات،  أما لو كان الم هو مُعوال  ب ، نحو:

نَت العرب آخر الفعل لتمنع اجتماع أربع متحركات؛ ألن المفعول به  لكن ما َسكَّ

ة، لم؟ ألن األصل أن يتأخر، وليس وإن اتصل بالفعل ليس معه ككلمة واحد

 األصل فيه أن يتصل به، هذا تعليلهم يف ذلك.

ا على المفعول به  واألصل يف هذا األمر السماع، فإن أكثر ما جاء الفاعل متقدما

ا. ا ونثرا  يف الكالم العربي قرآناا وسنة، ومن كالم العرب شعرا

فقنا معه على ذلك، بعد أن قرر أن هذا هو األصل، وات إال أن ابن مالك 

ونحن نعرف أن األصل ال يلزم وال يجب، نعم هو األكثر يف الباب، هو األغلب يف 

 الباب، ولكن األخذ ال يجب، بل قد ُيخاَلف.
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ا، لكن قد تجد من يمشي مثالا   فلهذا نقول: األصل يف اإلنسان أنه يمشي واقفا

ا أو نحو ذلك، يعني األصل ُيمكن أن ُيخرج  ا أو حبوا عنه، فلهذا َعقب ابن زحفا

 مالك يف البيت التالي فقال: 

ىىىىىىو  َوَقىىىىىىد  ُيَجىىىىىىاُي بِِخىىىىىىالِف األَص 

 

ىىىوِ   ع 
ُِ ُل َقب ىىىَو ال  ُعىىىو   ُ  َوَقىىىد  َيِجىىىِ ال َم

هذا األصل الذي قررناه من قبل من أن األصل يف الجملة الفعلية أن يتقدم  

، بل قد يتقدم الفعل، ثم يأيت الفاعل، ثم يأيت المفعول به، هذا األصل ال يلزم

المفعول على الفعل، بل قد يتقدم المفعول على الفاعل، قد يتقدم المفعول به على 

ا عمرٌو( ال بأس بذلك، هذا جائز.  الفاعل فتقول: )أكرَم زيدا

ا زيٌد(  م الفاعل، أو تقول: )اشرتى قلما ا( وُتقدِّ أو أن تقول: )اشرتى زيٌد قلما

ر هنا من الناحية النحوية جائز ال إشكال فيه أن وُتقدم المفعول به، التقديم والتأخي

 ُتقدم الفاعل أو ُتقدم المفعول به.

وإذا ُسئلت ما األصل من حيث الصناعة النحوية؟ أن يتقدم الفاعل أو 

المفعول به؟ األصل: أن يتقدم الفاعل، ويتأخر المفعول به، لكن هل هذا األصل 

ا؟   هو األفصح واألبلغ دائما

غة شيٌء آخر، البالغة: أن يأيت الكالم على مقتضى الحال، فإذا نقول: ال، البال

ا بالمشرتِ ا(، أنت مهتم بالفاعل، ُتريد أن ُتخرب كنت مهتما ي فتقول: )اشرتى زيٌد قلما

 من الذي اشرتى.

ا زيٌد(،  ا ومعتنياا بالمشَترى ماذا اشرتَى؟ فتقول: )اشرتى قلما وإذا كنت مهتما

ان ال بد أن ُيراعي هذه األمور، والناس حتى العامة فالبالغة شيٌء آخر، واإلنس

ُتراعي هذه األمور فتقدم غالباا ما هي مهتمٌة به على غيره، لكن ما ُنقرره اآلن هي 

أحكاٌم صناعيٌة نحوية، األصل يف الجملة الفعلية كما ذكرنا، وهذا األصل قد 
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 ُيخاَلف ألسباٍب بالغية، وأشرنا إلى بعضها.

 جملة الُعلية لألصو قد تىتِ علَ شكلين، علَ صورتين: هذه المخالُة لل

  .الشكل األول أو الصورة األولى: أن يتقدم المفعول به على الفاعل فقط

 كما ذكرنا قبل قليل.

ا زيٌد(. ا محمٌد(، و )اشرتى قلما  فتقول: )أكرم زيدا

فتقدم المفعول  ،[124البقرة:] (ۀ ہ ہ ہ ہ): -تعالى–وكقوله 

 به على الفاعل.

؛ فالنذر فاعل؛ ألهنم [41القمر:] (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ): -تعالى–وكقوله 

 جاؤون، وآل فرعون: مفعول به؛ ألهنم المجيء إليهم.

 وكقول الشاعر عن ُعمر بن عبد العزيز فيما أظن: 

 جىىىاَي الخالفىىىة َ أو  كانىىىق  لىىىُ  قىىىدرا  

 

 َكَمىىىا أَتىىىَ َرَبىىىُ  ُموَسىىىَ َعلىىىَ َقىىىَدرِ  

ي كما أتى موسى ربَُّه، فخالف األصل وقدم المفعول )كما أتى ربَُّه موَسى(؛ أ 

 به على الفاعل، وهذا جائز.

جاَي الخالفة َ وقبل أن نتجاوز هذا البيت ُنريد أن نفهم الشطر األول، يقول: )

جاَي الخالفة َ أو  كانق  لُ  (، القائل شاعر مسلم، فكيف يقول: )أو  كانق  لُ  قدرا  

در اهلل؟ أو يف البيت بمعنى )الواو(، )جاء الخالفة (؛ هل هناك شيٌء بغير ققدرا  

ا(؛ ألن )أو( قد تأيت بمعنى )الواو( إذا دلَّ المعنى على ذلك.  وكانت له قدرا

الصورة الثانية لمخالفة األصل: أن يتقدم المفعل به على الفعل والفاعل معه، 

 يعني أن تأيت بالمفعول به ثم الفعل فالفاعل.

ا ) فلو قلق يف األصو: م المفعول به فتقول: )قلما ا(؛ ثم ُتقدِّ اشرتى زيٌد قلما
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 اشرتى زيٌد(، هذا جائز إذا كان اعتناؤك األشد بالمفعول به. 

ا اعتناؤك قد يختلف، فإذا كانت اعتناءا يعني أن تعتني بالمفعول به أكثر من  إذا

ا زيٌد(، أما إذا كان اعتناؤك األول واألهم با لمفعول الفاعل فتقول: )اشرتى قلما

ا(  ا اشرتى زيٌد(، فإذا قلت: )قلما ا( ثم بعد ذلك )اشرتى زيٌد(، )قلما فتقول: )قلما

بالنصب ُعلم أنه مفعوٌل به ُمقدم وليس مبتدأا، إذ لو كان مبتدأا لرفعت فقلت: 

 )زيٌد(.

)قلٌم اشرتى زيٌد(، ولكنها ُجملٌة أخرى، )قلٌم اشرتى زيٌد(،  ولك أن تقول:

ت عن القلم بأنه اشرتاه زيٌد، ثم حذفت الضمير، فحذف فقلٌم: مبتدأ، وأخرب

ا اشرتى  ، إال أن األفصح يف ذلك أن تقول: )قلما الضمير هنا جائز وإن كان قليالا

 زيٌد(، فُتقدم المفعول به.

، واألصل واهلل [30األعراف:] (ېئ ىئ): ومن ذلك قوله 

ا(، الفاعل ض ا(، )هدى اهلل فريقا ا(، أعلم لغوياا: )َهدى فريقا مير مسترت، )هدى فريقا

 .[30األعراف:] (ېئ ىئ)ثم َقدم المفعول به على الفعل فقال: 

ا  ا(، ثم ُتقدم المفعول به فتقول: )زيدا ومن ذلك يف قولك: )أكرمُت زيدا

 أكرمت(.

 (ٿ ٿ ٿ ٿ): الفاتحة سورة يف ومن ذلك قوله 
لفاعل بعده مسترت فإياك: مفعوٌل به ُمقدم، ونعُبد: فعٌل مضارع، وا ؛[5الُاتحة:]

 تقديره: نحن، وأصل الجملة لغوياا واهلل أعلم: نعبدك ونستعينك.

 ؛[5الُاتحة:] (ٿ ٿ)ثم أراد أن ُيقدم المفعول به، والمفعول به يف قوله: 

مه على الِفعل، فإذا قدمته على الفعل  كاف المخاطب، وهو ضمير متصل، قدِّ

؛ لكي يستقل بنفسه، فقلبه من وجب أن تقلبه من ضميٍر متصل إلى ضميٍر منفصل
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 .[5الُاتحة:] (ٿ ٿ)ضميٍر متصل إلى ضميٍر منفصل فقال: 

والتقديم هنا وإن قلنا يف النحو إنه جائز؛ إال أنه مقتضى البالغة يف اآلية؛ ألن 

وإن كان يف المعنى اإلجمالي واحد  ؛[5الُاتحة:] (ٿ ٿ)قولنا: )نعبدك(، و 

 أنه يف المعنى التفصيلي يختلف، فنعبدك: أي أننا وهو: إثبات العبادة منا هلل، إال

معنى ذلك: ما نعبد إال إياك، أي أن  ؛[5الُاتحة:] (ٿ ٿ)نعبُد اهلل، لكن 

 ؛[5الُاتحة:] (ٿ ٿ)تقديم المفعول به هنا من أساليب الحصر والقصير، 

 يعني ال نعبد إال إياك.

 (ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ): ومن ذلك قوله 

 .[10-9ال حَ:]

تقهر: فعٌل مضارع، القاِهر: فاعل،  ؛[9ال حَ:] (ڳ ڳ ڳ ڳ)ال: ق

والمقهور: مفعول، أما القاِهر فضميٌر مسترت تقديره أنت، وأما المقهور المفعول 

 فاليتيم، وهو هنا ُمقدم، وأصل الجملة لغوياا واهلل أعلم: ال تقهر اليتيم.

ا( )اليتيم ال تقهر(،  ثم ُقدم المُعول ب  فهارو العبارة: ا(، و )أمَّ ثم دخلت )أمَّ

ا( ألهنا من  كما تعفون من أدوات الشرط، وهي بمعنى: مهما يكن من شيء، )أمَّ

أدوات الشرط ال بد أن يأيت بعدها الفاء، وأين ُيفصل بينها وبين فائها بفاصل، أي 

فاصل، فلهذا ِقيل: )أما اليتيم فال تقهر(، هذه )أّما(، وهذه فائها، فُفصل بينهما 

 ؛[9ال حَ:] (ڳ ڳ ڳ ڳ)ل فاصل وهو المفعول به، فصارت اآلية: بأو

ا وتقويةا، أما اإلعراب ما يتغير.  اإلعراب ما يتغير، المعنى يتغير فيزداد تأكيدا

ال: ناهية جازمة، وتقهر: مضاع مجزوم، والفاعل:  ؛[9ال حَ:] (ڳ ڳ)

 أنت، واليتيم: مفعوٌل به منصوب ُمقدم.
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 .[10:ال حَ] (ڱ ڱ ڱ ں)ومثله:  

وبعد أن ذكر ابن مالك األصل يف الجملة الفعلية، ثم بيَّن أن هذا األصل قد 

أن هذه المخالفة لألصل  ُيخاَلف، وُيخاَلف على أكثر من صورة؛ ذكر لنا 

 قد تكون واجبة، وأن األصل قد يكون واجباا.

 يعني أنه أشار يف البيت األول يف قوله: 

ىىىىىىو  َوَقىىىىىىد  ُيَجىىىىىىاُي بِِخىىىىىىالِف األَص 

 

ىىىوِ   ع 
ُِ ُل َقب ىىىَو ال  ُعىىىو   ُ  َوَقىىىد  َيِجىىىِ ال َم

إلى مسائل الجواز، أما مسائل الوجوب فسيأيت ذكرها بعد ذلك، فبدأ ببياهنا  

 وتفصيلها بقوله: 

ُعىىىىىوَل إِن  َلىىىىىب ٌس ُحىىىىىِذر    ُ ىىىىىر ال َم  َوَأخ 

 

اِعىىىىُو َشي ىىىىَر ُمن َحِهىىىىر    َُ ىىىىِمَر ال   َأو  ُأض 

ا وجوب يف هذا البيت ذكر لنا موضعين من م  واضع وجوب تقديم الفاعل، إذا

 تأخير المفعول به، الموضع األول يف قوله: 

ُعوَل إِن  َلب ٌس ُحِذر    ُ ر ال َم  َوَأخ 

متى ما حدث لْبس بي الفاعل والمفعول به بحيث لم تعِرف الفاعل من 

 ، ، وأن يجعل الثاين مفعوالا المفعول به؛ وجب على المتكلم أن يجعل األول فاعالا

ب على المخاَطب والمتلقي أن يفهم هذا الفهم، يعني أن يفهم أن األول هو ووج

 الفاعل، وأن الثاين هو المفعول به، متى ما حدث لْبس.

يعني متى ما لم يتبين الفاعل من المفعول به، سواٌء تبين بدليٍل لفظي، كعالمٍة 

ُيحتِّم أن إعرابية؛ ضمة على الفاعل، نصبة على المفعول به، أو بدليٍل معنوي 

 يكون أحدهما فاعالا والثاين مفعوالا به.

ا: هو  ا(؛ محمٌد: هو الفاعل؛ لوجود الضمة، وزيدا ففي قولنا: )أكرَم محمٌد زيدا

ا ال لْبس هنا، فيجوز التقديم والتأخير.  المفعول به لوجود الفتحة، إذا
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: )َأكرَم سيبويِه هؤالِء(، اسمان ليس فيهما عالمةٌ  إعرابية؛  لكن لو قلنا مثالا

، يعني أن ُيقدم  ا يجب على المتكلم أن يجعل األول فاعالا لكوهنما مبنيين، إذا

الفاعل، وعليه أن ُيؤخر المفعول به، وكذلك المستمع والمخاَطب يجب أن يفهم 

 كذلك، يعني أن )هؤالء( الفاعل، و )سيبويه( المفعول به.

كانا معربين إال أن  وكذلك لو ِقيل: )أكرم موسى عيسى(، فموسى وعيسى وإن

ا سيحدث لبٌس بينهما، فيجب على  إعراهبما تقديري، يعني غير ظاهر، أيضا

 المتكلم أن ُيقدم الفاعل، وأن ُيؤخر المفعول به.

فإذا قيل: )أكرَم موسى خالٌد(؛ فُأمَِن اللْبس لوجود الضمة على )خالٌد( فعرفنا 

 .أنه الفاعل، فـ )موسى( المفعول به وإن تقدم، يجوز

: )أكَل الُكمثَرى موسى(، فموسى: الفاعل وإن تأخر، والكمثَرى:  لو قلنا مثالا

المفعول به وإن تقدم، يجوز التقديم والتأخير هنا؛ لدليٍل معنوي، أن موسى 

 اآلكِل، والكمثَرى المأكول.

ا يجوز التقديم والتأخير.  لو قلنا: )أكرمْت موَسى ليلى(، فليلى: الفاعل، إذا

رضعت الصغرى الُكربى(؛ فالكربى الفاعل وإن تأخر، والصغرى لو قلنا: )أ

المفعول به وإن تقدم، يعني هنا يف دليل، دليٌل لفظي أو دليٌل معنوي، يعني انتفى 

اللبس، متى ما انتفى اللبس جاز التقديم والتأخير، ألن اللغة قائمٌة على نفي اللبْس 

 ومنعه.

النحو، متى ما حدث اللْبس  ومتى ما حدث اللْبس يف أي باب من أبواب

وجب أن ُيهَرع إلى األصل؛ ألنه ليس بين المتكلم والمتلقي حينئٍذ إال العودة إلى 

 األصل لمعرفة المعنى.

: )ما ضرَب هؤالِء إال أنَت(، أين الفاعل والمفعول به؟   لو قلنا مثالا
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الفاعل: أنت، وهؤالء: المفعول به، لماذا نقول: هؤالء الفاعل، وأنت:  

المفعول به؟ ألن )أنت( ضمير رفع، فإن قيل: )ما أكرَم هؤالِء إال إياك( فالفاعل: 

 هؤالء، وإياك: مفعول به ألنه ضمير نصب، يعني يف دليل هنا، هنا دليٌل لفظي.

 هذا الموضع األول لوجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به.

 الموضع الثاين بينه بقوله: 

اِعُو  َُ ِمَر ال   َشي َر ُمن َحِهر  َأو  ُأض 

ِمَر(قوله: ) ا، والمراد بالُمضَمر: الضمير، يعني ُأض  ؛ يعني جاء الفاعل ُمضمرا

ا وجب أن يتقدم، ووجب يف  ا، متى ما كان الفاعل ضميرا إذا كان الفاعل ضميرا

ا:  ا(؛ فالفاعل: تاء المتكلم، ومحمدا المفعول به أن يتأخر، كقولك: )أكرمُت محمدا

ا يج  ب أن ُتقدم هنا الفاعل ألنه ضميٌر فيتصل بالفعل.مفعول به، إذا

ا أنا(؟   أال يجوز أن نقول: )أكرَم زيدا

ا وجب أن يتقدم، ) اِعُو ال يجوز؛ ألن الفاعل متى ما كان ضميرا َُ ِمَر ال  ( َأو  ُأض 

ا أنا(،  ا، إذا ما يجوز يف العربية أن تقول: )أكرَم زيدا يعني: أو كان الفاعل ضميرا

ا(.وإنما تقول: ) م الفاعل فتقول: )أكرمُت زيدا ا(، ُتقدِّ  أكرمُت زيدا

ا؛ هل يدخل يف هذه المسألة؟  ا وكان المفعول به ضميرا لو كان الفاعل ضميرا

اِعُو هل يدخل يف قول ابن مالك: ) َُ ِمَر ال   (؟ َأو  ُأض 

ا وجب أن يتقدم، سواء  الجواب: نعم، هو يقول: متى ما كان الفاعل ضميرا

ا، ما نص على المفعول به، ففي )أكرمُت  كان المفعول به ا أو كان ضميرا ا ظاهرا اسما

ا يجب أن يتقدم الفاعل وأن يتأخر  ا( يجب أن يتقدم، ويف )أكرمُتَك( أيضا زيدا

 المفعول به، كال الصورتين داخٌل يف قول ابن مالك.
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 وقول ابن مال يف آخر البيت: 

ُعىىىىىوَل إِن  َلىىىىىب ٌس ُحىىىىىِذر    ُ ىىىىىر ال َم  َوَأخ 

 

اِعىىىىُو َشي ىىىىَر ُمن َحِهىىىىر  أَ   َُ ىىىىِمَر ال   و  ُأض 

هنا استثناء، وهو احرتاٌز مما سيذكره يف البيت التالي؛ ألن أسلوب الحصر له  

أحكام من حيث التقديم والتأخير؛ سيأيت ذكرها يف البيت التالي، فلهذا استثنى 

 (.َشي َر ُمن َحِهر  قال: )

ا فيدخ ا ولو كان ضميرا ل يف هذه القاعدة أو يدخل يف فإن كان الفاعل منحصرا

 البيت التالي؟ يدخل يف بيت الحصر القادم، فلهذا قال يف البيت القادم:

ىىىىر    َوَمىىىىا بِىىىىإاِلَ َأو  بِإَِنَمىىىىا ان َحَهىىىىر  َأخ 

 

ىىىىىىىٌد َظَهىىىىىىىر    ىىىىىىىبُِق إِن  َقه   َوَقىىىىىىىد  َي  

 القاعدة:  

ر    َوَما بِإاِلَ َأو  بِإَِنَما ان َحَهر  َأخ 

ر فيه يجب أن يتأخر، سواء كانت أداة الحصر )إال(، : المحصويقول 

 أو كانت أداة الحصر )إنما(.

: )ما شرَب زيٌد إال العسَل(؛ هذا ُنسميه أسلوب حصر يف  كأن تقول مثالا

النحو، وُيسميه البالغيون: أسلوب قْصر، حصر أو قصر فالمعنى واحد، الحصر 

 عند النحويين، والقصر عند البالغيين.

 زيٌد إال العسل(: أسلوب حصر.)ما شرَب 
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  :أسلو: احلصر يتكون من ثالثة أركان 

 .من المحصور 

 .وأداة الحصر 

 .والمحصور فيه 

فإذا قلنا: )ما شرَب زيٌد إال العسَل( فقد حصرنا ُشرب زيد يف العسل، 

.  فالمحصور: ُشرب زيد، والمحصور فيه: العسل، وأداة الحصر: إالَّ

ىىىىر  َوَمىىىىا بِىىىىإاِلَ َأو  بِإِ   َنَمىىىىا ان َحَهىىىىر  َأخ 

 

ىىىىىىىٌد َظَهىىىىىىىر    ىىىىىىىبُِق إِن  َقه   َوَقىىىىىىىد  َي  

و )بإنما( كأن نقول: )إنما شرب زيٌد العسَل(؛ المحصور: ُشرب زيد،  

 والمحصور فيه: العسل، وأداة الحصر: إنما.

انظروا يا إخوان، أين المحصور فيه مع إال؟ )ما شرب زيٌد إال العسل(؛ الذي 

ريب منها، بعدها مباشرة، والمحصور فيه بعد )إنما( يف: )إنما بعد إال، يقول: الق

شرَب زيٌد العسل( يكون البعيد، فالمحصور فيه مع )إال( القريب، والمحصور فيه 

 مع )إنما( البعيد، أما من حيث المعنى فالمعنى واضح.

)ما شرب العسَل إال زيٌد(؛ هذه جملٌة صحيحة؟ نعم جملٌة  لو قال قا و:

ن ماذا يكون معناها؟ حصرنا ماذا يف ماذا؟ )ما شرَب العسَل إال زيٌد(؛ صحيحة، لك

 حصرنا ُشرب العسل يف زيد.

 وكذلك )إنما شرب العسَل زيٌد(؛ حصرنا ُشرب العسل يف زيد.

)ما شرب زيٌد إال العسَل(؛ ما: نافية، شرَب: فعٌل  نعود إلَ الجملة األولَ:

غاة، العسل: مفعوٌل به، حصرنا ماذا يف ماضي، زيٌد: الفاعل، إال: أداة حصر ُمل

ماذا؟ حصرنا ُشرب زيد يف العسل، أين المحصور؟ ُشرب زيد، أين المحصور 
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فيه؟ العسل، العسل هنا المحصور فيه يجب أن يتأخر، فالفاعل يجب أن يتقدم؛ 

 ألن القاعدة تقول: كل محصوٍر فيه يجب أن يتأخر.

لعسل ألنه محصوٌر فيه، وقدمنا وكذلك: )إنما شرب زيٌد العسل(؛ أخرنا ا

 الفاعل.

)ما شرَب العسَل إال زيٌد(؛ هذا يف المعنى عكس الجملة  لكن لو قال القا و:

السابقة، حصرنا ُشرب العسل يف زيد، وزيد؟ )ما شرَب العسَل إال زيٌد(؛ شاِرب 

وال مشروب، فاعل وال مفعول؟ شاِرب، فاعل، فزيٌد محصوٌر فيه يجب أن يتأخر، 

 فالمفعول به يجب أن يتقدم.إذا 

أن المحصور فيه يجب أن  باٌب طويٌو عريض، وهذه القاعدة يا إخوان وهِ:

 يتأخر سواٌء كان فاعالا أم كان مفعوالا به، هذه القاعدة أقرب إلى تحصيل الحاصل.

 ما معنى أقرب إلى تحصيل الحاصل؟ 

د هذه القاعدة يعني أن الكالم ال يأيت إال هبذه الطريقة، حتى ولو لم ُتق عِّ

وُتوجب؛ الكالم ال يأيت إال هبذه الطريقة؛ ألن المعنى هو الذي سيتحكم يف 

الجملة، العربي الذي يفهم العربية سيتحكم يف المعنى، فالقائل األول: )ما شرب 

زيٌد إال العسل(، والثاين: )ما شرَب العسَل إال زيٌد(؛ هذا معنىا وهذا معنى، 

إال بالجملة األولى، والمعنى الثاين ال يأيت إال بالجملة  فالمعنى األول ال يأيت

 الثانية.

فكالم النحويين هو تقريٌر لُمقرر، وليس أحكام ُيمكن أن ُتخالف، وهذا كثيٌر 

يف النحو، كثيٌر يف النحو تجد أنه عبارة عن تقرير وبيان لواقع اللغة، هو تقرير وبيان 

 و الشطر الثاين إذ قال ابن مالك: لواقع اللغة، لكن الذي يحتاج إلى شرح ه

ىىىىر    َوَمىىىىا بِىىىىإاِلَ َأو  بِإَِنَمىىىىا ان َحَهىىىىر  َأخ 

 

ىىىىىىىٌد َظَهىىىىىىىر    ىىىىىىىبُِق إِن  َقه   َوَقىىىىىىىد  َي  
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  يقول: 

ٌد َظَهر   بُِق إِن  َقه   َوَقد  َي  

ْدناها قبل قليل وهي: أن المحصور فيه يجب أن يتأخر، يقول:  القاعدة التي قعَّ

ٌد َظَهر  ق، يعني أن يتقدم، )قد يسبق، يجوز أن يسب (؛ يعني إذا كان بان إِن  َقه 

 المعنى وظهر.

كيف ُيتصور ذلك؟ نحن قلنا: القاعدة كلها أصالا تحصيل حاصل؛ ألن الكالم 

أصالا ال يأيت إال هبذه الطريقة، كيف يقول: ُيمكن أن تعكِس وُتقدم وتؤخر؟ هذا ال 

 تى إال مع )إال(.يتأتى إال مع )إال( دون )إنما( هذا ال يتأ

فإذا قلت مع )إال(: )ما شرَب العسَل إال زيٌد(؛ أين المحصور فيه؟ زيٌد، يقول: 

يجوز أن يتقدم أن يسبق، أن يتقدم إذا القصد ظهر، والتقدم هنا ال ُيمكن إال مع إال، 

ُيمكن أن ُتقدم )زيد( مع )إال(، فتقول حينئٍذ: )ما شرَب إال زيٌد العسَل(؛ والمعنى 

؛ ألن )إال( تقدمت مع المحصور فيه، والمحصور فيه كما قلنا مع )إال( ظاهر

 القريب.

)ما شرب إال زيٌد العسَل(، فرض )إال زيٌد( كالمعرتِض، )ما شرَب إال زيٌد 

العسَل(؛ فالمعنى هنا ظاهر، ويجوز أن يقول القائل هذه العبارة إذا قصد هذا 

 ا شرب إال زيٌد العسل(.األمر، يعني أن ُيؤكد وُيقدم هذا الفاعل )م

وهذه المعاين البالغية يا إخوان يجب أن يهتم هبا المتعلِّم؛ ألن الكالم إنما 

ُوضع يف األساس للمفاهمة بين الناس، حتى العامة لتجدون ُيغيرون نرباهتم بناءا 

 على هذه المعاين، فالمعاين ال شك أن لها الدور األكرب يف هذه األحكام.

: )ال يعلم الغيَب إال اهلُل(، أين المحصور فيه؟ حصرنا وعلى ذلك نقول مث الا

 علم الغيب يف )اهلل(، المحصور فيه: اهلل، هل يجوز أن ُتقدمه هنا؟ 
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يجوز، يعنون أنه يجوز أن يتقدم  ابن مالك يقول: يجوو، والنحويون يقولون:

الفصيح ال مع )إال(، فلك أن تقول: )ال يعلم إال اهلُل الغيَب(، المتكلم الخطيب و

بد أن ُيراعي ذلك حتى يف النربة واإللقاء، أما نحن نقول: )ال يعلُم إال اهلُل الغيَب( 

إذا أردنا أن نقرأ قراءة، لكن الخطيب: )ال يعلُم إال اهلل الغيَب(؛ هنا يجوز له أن 

ُيقدم المحصور مع )إال( لوجود الدليل؛ لظهور القصد وهو: أن )إال( تدل على أن 

 هو المحصور فيه.ما بعدها 

 ومن ذلك: قول الشاعر: 

 َمَررنىىىىىىىا َعلىىىىىىىَ دارم لَِمَيىىىىىىىَة َمىىىىىىىَرة  

 

 َوجاراتِهىىىىا َقىىىىد كىىىىاَد َيعُىىىىو َمقاُمهىىىىا 

 َفَلىىىم َيىىىدِر إاِّل الَلىىىُ  مىىىا َهَيَجىىىق َلنىىىا 

 

 َعِشىىىىىىَيَة َأنىىىىىىاِي الىىىىىىدياِر َوشىىىىىىاُمها 

م الفاعل يعني لم يدر ما هيجت  َفَلم َيدِر إاِّل الَلُ  ما َهَيَجق َلنا،  لنا إال اهلُل، فقدَّ

 مع )إال( مع أنه محصوٌر فيه.

 وقال الشاعر اآلخر: 

 َتىىىَثَودُو ِمىىىن َليلىىىَ بَِ كلىىىيِم سىىىاَعةم 

 

 َفمىىىا واَد إاِّل ِضىىىعَف مىىىا بىىىِ َكالُمهىىىا 

م.   أراد: )فما زاد كالمها إال ُضعف ما بي( وقدَّ

أن المحصور فيه  وهذه القاعدة ال ِ ذكرناها يا إخوان يف المحهور في  وهِ:

يجب أن يتأخر، سواء كانت أداة الحصر إال أو إنما، هذه القاعدة عامة يف كل 

اللغة، وليس خاصة بباب الفاعل، يعني تأيت يف المبتدأ والخرب، فالمحصور فيه 

: )ما محمٌد إال مجتهٌد(؛ ُتؤخر  منهما يجب أن يتأخر، والثاين يتقدم، فلو قلت مثالا

 ت )محمد( يف االجتهاد.)مجتهٌد(؛ ألنك حصر

لو قلت: )ما مجتهٌد إال محمٌد(؛ حصرت االجتهاد يف محمد، فالمحصور فيه 

 يجب أن يتأخر.
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وكذلك يف بقية األبواب، يف الحال، يف ظرف الزمان والمكان، يف المفعول  

ا(؛ فعٌل وفاعٌل وحاٌل،  : )جاء زيٌد راكضا ألجله، يف كل األبواب، انظر لو قلنا مثالا

ا(؛ حصرت زيد ُاحصرْ  : يجب أن تحصر ماذا يف ماذا؟ تقول: )ما جاء زيٌد إال راكضا

 يف الركض.

ا إال زيٌد(.  لو أردت أن تحصر الركض يف زيد؛ تقول: )ما جاء راكضا

)جاء محمٌد طلباا للعلم(؛ فعل وفاعل ومفعول ألجله، تقول: )ما جاء محمٌد 

ا يف فرق بين المعنيين، وهكذا إال طلباا للعلم(، )ما جاء طلباا للعلم إال محمدٌ  (؛ طبعا

 يف بقية األبواب.

(، و )ما جاء ليالا إال  ح َ يف الِرف: (، )ما جاء محمٌد إال ليالا )جاء محمٌد ليالا

 محمٌد(، إذا فهذه القاعدة عامة يف كل اللغة، ومن ذلك الفاعل والمفعول به.

ل ابع عشر يف باب الُاعو بهذا البيق األخير وهو ا ثم خ م ابن مالك 

 باب الُاعو فقال في : 

ىىىىىُو َخىىىىىاَف َرَبىىىىىُ  ُعَمىىىىىر    َوَشىىىىىاَع َنح 

 

ُرُه ال َشىىىىىَجر    ىىىىىَو َواَن َنىىىىىو   َوَشىىىىىَذ َنح 

،  النَور بُ ح النون هو:  ا، أو َنورةا ا ُسمي: َنورا الزهر األبيض، الزهر إذا كان أبيضا

ار، وكله َنور وَنورة وُنوار؛ هو الزهر إذا كان أبي ا، فإذا كان الزهر ُملوناا يعني أو ُنوَّ ضا

ا.  لوناا آخر: أصفر، بنفسجي، أحمر؛ ُسمي زهرا

 قال ابن مالك: 

ىىىىىُو َخىىىىىاَف َرَبىىىىىُ  ُعَمىىىىىر    َوَشىىىىىاَع َنح 

 

ُرُه ال َشىىىىىَجر    ىىىىىَو َواَن َنىىىىىو   َوَشىىىىىَذ َنح 

ُحكَم الفاعل والمفعول به إذا اتصل هبما ضميٌر  ذكر يف هذا البيت  

ل إذا اتصل به ضمير المفعول به، ُحكم المفعول به إذا آخر، يعني ُحكم الفاع

 اتصل به ضمير الفاِعل.
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مر(، أصل  فبدأ بالمفعول به إذا اتصل به ضمير الفاِعل، كقوله: )خاَف ربَُّه عا

الجملة: )خاَف ُعمُر ربَّه(، خاَف: فعٌل ماٍض، ُعمُر: فاعل مرفوع، ربَُّه: مفعوٌل به 

اٌف إليه، وأغلب شراح األلفية ينصون على أن منصوب، وهو مضاف، والهاء ُمض

؛ ◙ُعمر إذا ُذكر يف األلفية فُيراد به الخليفة الراشد الثاين: ُعمر بن الخطاب 

 ألنه ما جاء يف كل األلفية إال بالمدح باإليمان والتقوى ونحو ذلك.

؛ ألنه ما أتى يف َمعِرض ◙وكذلك أبو بكر؛ فإذا ورد فالمعني به الصديق 

 المدح.

 ففي قوله: 

ىىىىىُو َخىىىىىاَف َرَبىىىىىُ  ُعَمىىىىىر    َوَشىىىىىاَع َنح 

 

ُرُه ال َشىىىىىَجر    ىىىىىَو َواَن َنىىىىىو   َوَشىىىىىَذ َنح 

م المفعول به فقال: )خاَف ربَُّه   ا يعود إلى الفاِعل، ثم قدَّ نجد أن يف ربَُّه ضميرا

مر(، ما ُحكم المفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل من حيث التقديم والتأخير،  عا

 ليس بجائز؟ ابن مالك يقول: شائِع.جائز أم 

ُو َخاَف َرَبُ  ُعَمر    َوَشاَع َنح 

ا فالمفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل جاز أن تؤخره، وهذا األصل كما  إذا

 قرر من قبل: خاف ُعمر ربَّه، وجاز أن يتقدم على الفاعل: )خاف ربَُّه ُعمر(.

 محمٌد(. ونقول: )أصلَح محمٌد سيارته(، و )أصلح سيارتهُ 

 ونقول: )أغلق زيٌد بابُه(، و )أغلق بابُه زيٌد(.

 ونقول: )أكرم محمٌد أباُه(، و )أكرم أباُه محمٌد(.

 ونقول: )مدَّ الكريُم مائدتُه(، و )مدَّ مائدتُه الكريم(.

 ويف البيت السابق:
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 جىىىاَي الخالفىىىة َ أو  كانىىىق  لىىىُ  قىىىدرا   

 

 َكَمىىىا أَتىىىَ َرَبىىىُ  ُموَسىىىَ َعلىىىَ َقىىىَدرِ  

وتقول: )كما أتى موسى ربَُّه(؛ هذا جائز، وقال ابن مالك: إنه شائع؛ يعني أتى  

 يف أبيات وشواهد كثيرة.

فإن قلت: إذا قدمنا المفعول به فقلنا: )خاَف ربَُّه ُعمر(؛ فإن هذا الضمير 

م أم على متأخر؟ سيعود على متأخر، والقاعدة: أن الضمير إنما  سيعود على ُمتقدِّ

 دم.يعود على متق

أن هذا الضمير عائٌد على متقدٍم رتبةا، متأخٍر لفظاا، هذا  فالجواب علَ ذلك:

الضمير يعود إلى الفاعل، إلى ُعمر الفاعل، ورتبة الفاعل التقدم أو التأخر؟ فهو 

عائٌد على متقدٍم رتبةا، إال أنه متأخٌر لفظاا؛ فلهذا جاز أن يعود إليه الضمير؛ الن 

تقدم، يعني حتى ولو أخره هو واقع يف نفسه، يعني الفاعل يف نفس العربي مُ 

معروف عنده متقدم عنده، لكن ُيؤخره لغرض بالغي، فلهذا ُيمكن أن ُيعيد إلى ما 

م الفاعل، هذا ُحكم المفعول به.  يف نفسه من تقدُّ

 وُحكم الفاعل إذا اتصل به ضمير المفعول به أشار إليه بقوله

ىىىىىُو َخىىىىىاَف َرَبىىىىىُ  عُ   َمىىىىىر  َوَشىىىىىاَع َنح 

 

ُرُه ال َشىىىىىَجر    ىىىىىَو َواَن َنىىىىىو   َوَشىىىىىَذ َنح 

وتقول: )زان الشجَر َنوُرُه(؛ يعني )زان الشجَر زهره(، زاَن: فعٌل ماٍض، أين  

ا فالشجر المفعول،  الزائن الذي َزين؟ النَّور، وأين المزين الذي ُزين؟ الشجر، إذا

 والنَّور فاعل.

ى المفعول به، ما ُحكم الفاعل إذا َنورُه: اتصل به ضميٌر يعود إلى الشجر إل

اتصل به ضمير المفعول به من حيث التقدم والتأخر؟ يجب أن يتأخر، فتقول: 

)زان الشجَر َنورُه(، وهل يتقدم الفاعل حينئٍذ على المفعول به؟ ال يتقدم إال 

م الفاعل وفيه ضميٌر يعود إلى المفعول به؛ يقول:  ا، قال: هذا شاذ، شذَّ تقدُّ شذوذا
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 ا ال يجوز إال يف الشاذ، يعني يف األشياء المسموعة التي شذت عن هذه القاعدة.هذ

أن الفاعل حينئٍذ يجب أن يتأخر، فتقول: )زان الشجر  أما القاعدة والُحكم:

ا: مفعول به، وبنوُه: فاعل، اتصل به  ا بنوُه(، محمدا َنورُه(، وتقول: )أكرَم محمدا

ا(؟ ما ضمير المفعول به، هل يجوز أن ُتقدم  الفاعل فتقول: )أكرم بنوُه محمدا

ا.  يجوز، ال يجوز إال شذوذا

)أصلح السيارَة صاحبها(، أصلح: فعل، السيارَة: مفعوٌل به، صاحبها: فاِعل، 

 هذا الواجب، وال يجوز أن تقول: )أصلح صاحبها السيارَة(.

)أغلق المحلَّ مالُكُه(، صحيح وواجب، وال يجوز أن تقول: )أغلق مالكُه 

.)  المحلَّ

، إبراهيَم: مبتَلى [124البقرة:] (ۀ ہ ہ ہ): ومن ذلك: قوله 

مفعوٌل به، ربُه: مبتلٍى فاِعل، ووجب تأخير الفاعل هنا، وال ُيقال: )وإذ ابتلى ربُُّه 

 إبراهيَم(.

؛ وال تقول: )يوم [52شافر:] (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ): -تعالى–وقال 

 ال ينفع معذرهتم الظالمين(.

نع التقديم هنا؟ لماذا لم يُجز التقديم هنا كما جاز يف المفعول فإن قلت: لم مُ 

م والضمير ُنعلله كما عللناه يف المسألة  به؛ فنقول: )وإذ ابتلى ربُه إبراهيَم(؛ تقدَّ

 األولى؟

نقول: ال، هذا األمر يختلف؛ ألنك إذا قدمت الفاِعل فقلت: )وإذ ابتلى ربُُّه 

راهيم، إبراهيم يف اللفظ ُمقدم وال مؤخر؟ مقدم، إبراهيم(؛ الهاء هنا عائدة إلى إب

ويف الرتبة مقدم أم مؤخر؟ مؤخر؛ ألنه مفعول به، فهو مؤخر رتبة ولفظاا، وال يجوز 

 أن يعود الضمير إلى متأخر لفظاا ورتبة، ال بد أن يتقدم إما لفظاا وإما رتبة.
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، ما يصلح، ال بد: ما حلَّ محله، )وإذ ابتلى ربُُّه إبراهيم(؛ كيف؟ ُرتبة متأخرة 

)وإذ ابتَلى ربُُّه إبراهيم(، فالهاء تعود إلى إبراهيم، تعود إلى المتأخر رتبةا ولفظاا، 

 يعني يف فرق بين هذه المسألة والتي قبلها.

)وشذَّ نحو كذا وكذا( إشارة إلى أن هذا األمر  :ويف قول ابن مالك 

نع، ونحو ذلك، لكن عندما قال: وارد، وإالَّ لمنعه ُمباشرة وقال: ال يجوز، أو يمت

ا. ( يعني أنه جاء شاذا  )وَشذَّ

 ومن ذلك قول الشاعر: 

ىىىىَعب ا ُذِعىىىىُرُوا  َلَمىىىىا َرَأى َطىىىىالُِبُوُه ُمه 

 

ىىىُدُوُر َين َ ِهىىىرُ    َوَكىىىاَد َلىىىو  َسىىىاَعَد ال َمق 

َعب افقال:   م الفاَلَما َرَأى َطالُِبُوُه ُمه  عل مع أن ؛ أي: لما رأى ُمصعباا طالبوُه، فقدَّ

 فيه ضمير المفعول به.

 وقال اآلخر: 

َددم  ىىَواَب ُسىىؤ  ىىِم َأث  ُمىىُ  َذا ال ِحل   َكَ ىىا ِحل 

 

ىىدِ   ىىِ ُذَرى ال َمج 
 َوَرَق َنىىَداُه َذا النَىىَدى فِ

مِ والشاهد من الشطرين األول والثاين، فقال: )  ُمُ  َذا ال ِحل  (؛ أي: كسى َكَ ا ِحل 

 (؛ أي: رقَّ ذا الندى نداه.َق َنَداُه َذا النََدىَورَ ذا الِحلِم ِحلمُه، ثم قال: )

 وقال اآلخر: 

 َجىىىَثى َرب ىىىُ  َعن ىىىِ َعىىىِدَي بىىىن َحىىىاتِمم 

 

 َجىىَثاَي ال كِىىاَلِب ال َعاِوَيىىاِو َوَقىىد  َفَعىىو   

فقال: )جزى ربُُّه عنِّي َعدياا(؛ وكان يف القياس أن يقول: جزى َعدَي بن حاتٍم  

 ربُُّه.

ذكر أن األصل يف الجملة الفعلية أن  أن ابن مالٍك الخالصة مما سبق: 

 يتقدم الفعل، ثم يأيت الفاعل، فالمفعول به.
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 :ثم ذكر أن ُمخالفة هاا األصل جائزٌة على صورتني 

 :َأن يتقدم المفعول به على الفاعل. الهورة األول 

 :ا. والهورة الثانية  أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا

علَ حاالو الوجوب، فذكر أن الُاعو يجب أن ي قدم علَ المُعول  ثم تكلم

ب  يف ثالثة مواضع، ذكر لنا ثالثة مواضع يجب أن ي قدم فيها الُاِعو، وي ىخر 

 المُعول ب : 

 :ا، نحو: إذا أحدَث تقديم المفعول به على الفاعِ  الموضع األول ل َلْبسا

ا يجب أن : رجالا هؤالء(، فخمسَة عشرَ  )أكرم خمسَة عشرَ  مبني، وهؤالء: مبني، إذا

، والمتأخر مفعوالا به. م فاعالا  يكون المتقدِّ

 :ا(، و  الموضع الثاين ا، كقولك: )أكرمُت محمدا إذا كان الفاعل ضميرا

 )أكرمُتَك(.

 :ا فيه، إذا كان المفعول به  الموضع الثالث إذا كان المفعول به محصورا

ا فيه فيجب ان يتأخر، والفاعل يجب أن يتقدم، كقولك: )ما بنى زيٌد إال  محصورا

 مسجَدنا(.

 وذكر أن المُعول ب  يجب أن ي قدم علَ الُاِعو يف موضعين: 

 :ا فيه. الموضع األول  إذا كان الفاِعٌل محصورا

ا فيه فيجب أن يتأخر، والمفعول به يجب أن يتقدم،  إذا كان الفاعل محصورا

 كقولك: )ما بنى مسجَدنا إال زيٌد(.

 إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول به. لثاين:والموضع ا 

كقولك: )أكرَم الوالَد ابنُُه(، الوالَد: مفعول به ُمقدم وجوباا، ابنُُه: فاعل ُمؤخر 
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 وجوباا؛ ألن فيه ضمير المفعول به. 

 هذه ُخالصة ما ذكرناه من قبل.

وهنا ملحوظة أراها ُمهمة أشرت إليه إشارة سريعة يف الدرس الماضي، وهذا 

ن ِذْكِرها، وهي: أن )كان واسمها وخربها( تأخذ ُحكم الفعل والفاعل أوا

 والمفعول به، وكذا أخوات )كان(.

)كان وأخواهتا( ترفع اسمها، وتنصب خربها، )كان(، واسم )كان(، وخرب 

 )كان( تأخذ ُكل األحكام التي ذكرناها من قبل للفعل والفاعل والمفعول به.

وز أن يتقدم على فعله، قلنا: الفاعل ال يتقدم على يعني: ذكرنا أن الفاعل ال يج

فعله، فتقول: )جاء محمٌد( فعٌل وفاعٌل، وال تقول: )محمٌد جاء( محمٌدك فاعل، 

 فإن قدمت )محمٌد( فقلت: )محمٌد جاء(؛ صار )محمٌد( مبتدأ، والفاعل مسترت.

ا(، )كان(، واسم ) كان(، كذلك يف باب كان وأخواهتا، تقول: )كان محمٌد قائما

 وخرب )كان(.

ا(؛ )محمٌد( اسم  اسم )كان( هل يتقدم على )كان( فتقول: )محمٌد كان قائما

ا(؟ يجوز؛ على أن  )كان( ٌمقدم؟ ال، لكن هل يجوز أن تقول: )محمٌد كان قائما

)محمٌد( مبتدأ، واسم )كان( ضميٌر مسترت، اسم )كان( ال يتقدم على )كان( 

 كالفاعل.

ا( الخرب؟ كالم فعول به، فالمفعول به يتقدم على الفعل؟ هذا ذكرناه يف و )قائما

أحكام التقديم والتأخير، يجوز أن يتقدم، المفعول به أليس يجوز أن يتقدم؟ )وقد 

 يجي المفعول قبل الفعل(.

ا نقول:  فلك أن تقول: ا كان محمٌد(، قائما ا(، وأن تقول: )قائما )كان محمٌد قائما

 : )كان( واسمها.خرب )كان( مقدم، و )كان محمٌد(
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ا تأيت يف )كان(  وذكرنا يف أحكام الفاعل لغة أكلون الرباغيث، وهذه أيضا

وأخواهتا، فكما تقول: )ذهب محمٌد(، و )ذهب طالبان(، و )ذهب ُطالب(؛ على 

لغة الجمهور، وتقول على ُلغة أكلون الرباغيث: )ذهب طالٌب(، و )ذهبا طابان(، 

ا(، على لغة  و )ذهبوا طالٌب(، تقول يف )كان( وأخواهتا: )كان محمٌد قائما

ا(، و )كان طالبين قائمين(، و )كان طالٌب قائمين(،  الجمهور، أو )كان طالٌب قائما

ا(، و )كانا طالبين قائمين(، و  وعلى لغة أكلون الرباغيث تقول: )كان طالٌب قائما

 )كانوا طالٌب قائمون(.

ذي أشرنا إليه يف الدرس الماضي، وما ذكرناه يف تأنيث الفعل وتذكيره؛ وهذا ال

ر )كان(  ا( سُتذكِّ ُيطبق كله على باب )كان( وأخواها، فإذا قلت: )كان محمٌد قائما

 مع )محمد(، فإذا قلت: )هند( ستقول: )كانت هنٌد قائمةا(.

وإذا كان االسم )سيارة( تقول: )كانت السيارة مسرعةا(، ويجوز )كان السيارة 

 هنا مؤنث مجازي.مسرعةا(؛ ألن اسم )كان( 

 (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ): -تعالى–وقال 
 .[35األنُال:]

ا ُيطبق على باب )كان( مع اسمها  وما ذكرناه من حيث التقديم والتأخير أيضا

ا محمٌد(،  ا(، ونقول: )كان قائما وخربها، كما ذكرنا قبل قليل: )كان محمٌد قائما

ا كان محمٌد( من حيث ُتقدم الخرب على االسم، وُتقدم الخرب على )كان(: ) قائما

 الجواز.

يجب أن يتقدم االسم حيث يجب أن يتقدم الفاعل، يعني  من حيث الوجوب:

تقول: )صار ُموسى عيسى(؛ موسى صار ُيشبه عيسى لدرجٍة كبيرة، تقول: )صار 

موسى عيسى(، أين اسم)صار(؟ األول، والثاين خرب )صار(، يعني األول هو 
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 شبَّه به وجوباا؛ لوجود اللْبس.المشبَّه، والثاين هو المُ  

ا أنا(، بل ُتقدم اسم  ا( بتقديم االسم، وال يجوز: )كان قائما وتقول: )كنُت قائما

 )كان(.

ا(، ُتقدم االسم وُتؤخر الخرب؛ ألن الخرب  تقول: )ما كان محمٌد إال قائما

 محصوٌر فيه.

 (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ): -تعالى–وقال 
 الُمكاء. حصر صالهتم يف ؛[35األنُال:]

وجوب تقديم الخرب: يجب أن يتقدم الخرب حيث يجب أن يتقدم المفعول به، 

ا إال محمٌد(.  فتقول: )ما كان قائما

ا فأحكام الفاعل والفاعل والمفعول به تنطبق على )كان( واسمها وخربها.  إذا

 هل هناك من سؤال يا إخوان بالنسبة لما سبق؟ تفضل.

 (01:07:32)@ ال الب:

الرباغيث  يننا ظننتي أكملته، ويظهر أنه لم يبق إلى الحديث، لغة أكلوأ الشيخ:

الرباغيث، وقلنا: إن  يننحن شرحناها، وذكرنا اآليات التي قِيل إن فيها لغة أكلو

الرباغيث لم تأت يف  ينجمهور النحويين وعلى رأسه سيبويه؛ يقول: إن لغة أكلو

ا.القرآن الكريم، وذكرنا اآليتين ووجهناهما عل ا واضحا  ى قول الجمهور توجيها

َيَ َعاَقُبوَن فِيُكم  »بقي الحديث هو الذي داهمني الوقت ولم ُنكلمه، وهو: 

َكٌة بِالنََهارِ 
َكٌة بَِاللي ِو َوَماَل ِ

يُكم  َماَل َِكةٌ »، فقال: «َماَل ِ
، وعلى لغة «َيَ َعاَقُبوَن فِ

يُكم  »الجمهور كان ُيقال يف اللغة: 
 .«َماَل َِكةٌ  َيَ َعاَقُب فِ

إن الحديث هنا مروي بالمعنى، ويدل على ذلك:  والنحويون يقولون هنا:
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ار؛ إن لم تخني الذاكرة، وفيه:   »روايٌة أخرى جاءت كاملة يف موسى بن البزَّ
ِ
إَِن هلل

َكٌة بِالنََهارِ 
َكٌة بَِاللي ِو َوَماَل ِ

، َماَل ِ َكٌة َيَ َعاَقُبوَن فِيُكم 
صحَّ ذلك كان ، فإذا «َماَل ِ

ا من الحديث الكامل، وعلى ذلك ي ون هذا من كالحديث األول حديثاا مختصرا

 .تصرف الرواة وليس من لفظ النبي 

ن أو أكثر النحويين ال وواالحتجاج بالحديث الكالم فيه طويل، والنحوي

؛ ألهنم متفقون على أن النبي ملسو هيلع هللا ىلصيحتجون بالحديث إال إذا ثبت كونه من لفظ النبي 

 يه بين أحد، وإنما الخالف: هل فصح العرب، هذا ال خالف أف

 أم ال؟  -يعني نص لفظه–الحديث لفظه 

والمحدثون يعني ُيعرف أهنم أجازوا الرواية بالمعنى بشروط معينة، فلهذا 

يتشدد النحويون يف االستشهاد بالحديث، فال يستشهدون بالحديث إال إذا كان 

ا بلفظه، يعني ال  ُيمكن أن ُيغير؛ كأذكار الصالة ونحو ذلك، أو من الحديث ُمتعبَّدا

َعَدُه »المتواتر اللفظي الذي تواتر لفظه؛ كحديث:  َيَ َبَوأ  َمق  ا َفل  د  َِ ُمَ َعم  َمن  َكَذَب َعَل

 ( كحمي الوطيس، ونحو ذلك.01:10:30@، )«ِمَن النَارِ 

أن يغلب يعني ذكروا بعض األنواع من األحاديث يجمعها جمع واحد وهو: 

، أما إذا لم يغلب على الظن على الظن أن الحديث من لفظ النبي 

حينئٍذ يدخله أنه من لفٍظ غير محتٍج به، فال ُيحتج به يف  ملسو هيلع هللا ىلصأنه من لفظ النبي 

ا من النحويين المتقدمين ال ُيكثرون من االحتجاج  النحو؛ فلهذا تجدون كثيرا

 بالحديث.

 (.01:11:04)@ ال الب:

صحيح البخاري، نعرف أن البخاري يعني حتى الذين تكلموا  هذا من الشيخ:

يف البخاري ومسلم قالوا: مسلم أحرص على لفظ الحديث من البخاري، 
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فالبخاري كان يروي أحاديث يهتم بالحديث الذي يجمع أكثر لفظ يف الحديث،  

أما مسلم كان يأيت باألسانيد ثم يحرص على أن يأيت بالحديث بلفظه، ال الحديث 

لذي يجمع، ألن بعض األحاديث واضح أنه عدة أحاديث لكنها ُجمعت يف سند ا

واحد، فُأويت هبا بلفظ واحد، مع أهنا عدة أحاديث، مسلم ما يفعل ذلك، وإنما يأيت 

 ُكل حديث بسنده، وال يجمع بينها، يعني هذا األمر معروف عند الُمحدثين.

ا من النحويين المتأخرين بعدم ا استقرت القواعد واستقرت ومع ذلك فإن كثيرا

اللغة، ونظروا يف األحاديث؛ وجدوا أن األحاديث ال ُيوجد فيها ُمخالفة للغة إال 

أحاديث معينة، هذه األحاديث المعينة هي التي يقتصر الكالم عليها، أما ما سوى 

هذه األحاديث وهي األغلب؛ أغلب األحاديث ال ُتخالف شيئاا من هذه القواعد، 

 ا يستشهدون هبا؛ ألنه ال ُيغير يف األحكام شيئاا.ولهذا صارو

ا من  وابن مالك معروف أنه من أكثر من استشهد بالحديث؛ ألنه كان معدودا

المحدثين، وكان يروي صحيح البخاري، وقرأه على النُّونيني من أشهر رواة 

البخاري، وله كتاب خاص بإعراب كل مشكالت صحيح البخاري، حاول أن 

ا يف اللغة.ُيخرجها وأن   ُيوجد لها وجها

 (01:12:54)@ ال الب:

يُكم  »يف الصحيحين بلفظ:  الشيخ:
َكٌة بَِاللي ِو َو َي ََعاَقُب فِ

يُكم  َماَل ِ
َيَ َعاَقُب فِ

َكٌة بِالنََهارِ 
، مالك ال ُيحتج به، يف اللغة ما ُيحتجُّ به، اإلنسان له مكانته يف «َماَل ِ

ال على عقبيه، علمه، لكن اللغة شيء آخر، ال لغة أمر لساين، يعني نحتج بأعرابي بوَّ

 كافر، فاجر، وال نحتج بإماٍم متأخر؛ ألن هذا أمر لساين ما له عالقة بما يف القلب.

واإلمام مالك بعد عصور االحتجاج، ما يحتجون إال بمن كان يف داخل جزيرة 

ل البوادي العرب، يف قلب جزيرة العرب، ما يكون يف الحواضر، يكون يف داخ
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ا على اللغة، أما الذين يف الحواضر أو بعد سنة 350وقبل سنة  هـ ما 350ه؛ حفاظا

 يحتجون به.

اختلفوا يف الشافعي ألنه ترى عند ُهذيل، فلهذا فيهم يف كتب حاولت أن ترد 

على من انتقد شيئاا من كالمه، لكن يبقى أن أهل اللغة والنحو ما احتجوا بكالمه، 

يف اللغة، مع أنه ال ُيوجد له ألفاظ ُتؤخذ عليه لغوياا، لكن يبقى: هل ما جعلوه ُحجةا 

 هو ُحجة أو ليس بُحجة؟

ُحجة، أو فصيح، يعني المتنبي فصيح، المتنبي أكرب شعراء  فرق بين أن تقول:

العربية، ومع ذلك ما أحد يقول أنه ُحجة يف العربية، يعني فرق أن تقول: القرآن 

هل هو ُحجة يف الدين؟ كالمه ُحجة يف الدين؟ كالمه ُحجة ُحجة، أما اإلمام مالك 

يف الدين يعني دليل، تقول: والدليل أن مالك أفتى بذلك؟ ال، ليس بحجة، هو 

عالم من العلماء، ُيخالفه الشافعي، ُيخالفه أحمد، أما األدلة التي تقطع باألمر: 

 ك.فالقرآن والسنة، ثم األدلة األخرى للقياس واإلجماع ونحو ذل

دليل؛ يعني األمر الذي ُيهرع إليه للفصل بين المتنازعين،  أما عندما تقول:

هـ، القرآن الكريم 350األدلة يف اللغة هي كالم العرب، يف بادية العرب قبل سنة 

العرب، وكالم  إذا ثبت أنه من كالمه، وكالم بكل قراءاته ُمحتٌج به، كالم النبي

ا ُيشرتط فيه ما ُيشرت ا من الصحة، ال بد أن يكون ثابتاا عن أعرابٍي العرب أيضا ط أيضا

ا فالن بن فالن، لو كان مجهوالا ما يهمنا  ُمحتٍج بكالمه، ال ُيشرتط أن يكون معروفا

 فصيح، يعني يقول األصمعي: سمعت أعرابياا يف 
ٌ

ذلك، لكن ُيعرف أنه أعرابي

، ثم يقول: جزيرة العرب يقول كذا وكذا، صار ُحجة؛ ألن األصمعي ُحجة وثقة

سمعت أعرابياا، فاألعرابي هذا ُحجة حتى ولو كنا ال نعرفه، فيحتجون باألبيات 

 المجهولة، ال إشكال؛ ألهنا ُسمعت من فصيح.

 : بل إن النحويين يحتجون بقراءات قرآنية ال يحتج هبا أهل القراءات، مثالا
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راءة، لكي يقولوا: إهنا ق قراءة لها أسانيد، ال بدأن تثبت إلى النبي  

 أما النحويون فيكفي يف القراءة أن تثبت عن ُمحتج به.

اج( فُرئبة فصيح، صارت ُحجة يف  يعني لو ثبت أن القراءة قرأ هبا )ُرئبة بن َعجَّ

 غير معروف. اللغة، حتى ولو كان السند بين رئبة وبني النبي 

 واضح الفرق اآلن بين أدلة الشريعة وأدلة اللغة.

 (01:16:55)@ ال الب:

ما قرأ هبا إال ألن لسانه ُيطاوعه على ذلك، ولسانه فصيح، الفصيح ال  الشيخ:

؟ نحن يلحن بكالمه، أما هل رواها بسنٍد متصل صحيح إلى النبي 

، هذا األمر الُمحتج به ثابٌت إلى إنساٍن ُمحتج نهمنا أما يأهل اللغة ال يهمنا ذلك، 

 به.

 (01:17:25)@ ال الب:

ا الحتججنا به، نعم، يعني رُ  الشيخ: ا ليس بقرآن، لو قال كالما ئبة لو قال كالما

ا الحتججنا به؛ فلهذا أبيات الشعر تجدون أن لها روايات كثيرة،  لو قال شعرا

وتجدون أن بعض رواياهتا يف النحو ُتخالف رواياهتا يف األدب، نحن ال يهمنا ماذا 

 قال الشاعر األول. 

: س قال قصيدة، أعرابي سمع القصيدة فأخطأ امرؤ القي يعنِ الشاعر األول مثال 

ل أو غيَّر أو كذاب، نسب القصيدة إلى  يف حفظه، ووضع كلمة مكان كلمة، أو بدَّ

نفسه وغير فيها وبدل، كل هذا ال يهمنا، بما أن هذا األعرابي نطق بالقصيدة هبذه 

فما قاله الطريقة هذه الرواية ُحجة عندنا يف اللغة؛ ألن األعرابي فصيح ال ُيخطئ، 

ا ُحجة.  امرؤ القيس ُحجة، وما غيره ذلك األعرابي أيضا

نحن نقول: ومن قول الشاعر، مع أن هذا قد ُيخالف ما قاله امرؤ القيس، نحن 
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ا ُحجة.  ال يهمنا ذلك، فامرؤ القيس ُحجة، واآلخر الذي روى وغير أيضا

يحفظ من  إكماالا لفائدة الدرس الماضي يا إخوان، قلنا: على طالب العلم أن

 األشعار ما ُيساعده يف علمه، وخصصنا بالذكر نوعين من األشعار:

النوع األول: الشعر الُمحتج به، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، وشرحناه يف 

هـ، كشعر الشعراء 350الدرس الماضي، وهو ما كان داخل جزيرة العرب إلى سنة 

ين: كامرؤ القيس، ومعلقاته الجاهليين، وِشعر ُشعراء صدر اإلسالم، الجاهلي

، العشر، وصدر اإلسالم: كحسان بن ثابت، وشعراء النبي 
 وكجرير واألخطل والفرزدق.

  :والنوع الثاني من الشعر فهو الشعر الاي مييل إليه الطالب، وأكثر الطال

 نوعان: 

 .طالٌب يميلون إلَ الشعر الجثل الُخم 

 .وطالٌب يميلون إلَ الشعر ال هو ال لس 

ا يف معرفة الِحكم، ومعرفة ف كل طالٍب يحفظ ما يميل إليه، فهذا ُتفيدك كثيرا

األساليب اللغوية، ويف الثراء اللغوي، تكتنزها عندك حتى تتخمر يف ذاكرتك 

فتستفيد منها من حيث ال تشعر، تبدأ تستعمل هذه األساليب وهذه الكلمات، 

 وهذه المعاين يف أوقاهتا المناسبة.

ا ينبغي أن يحفظ  اوذكرنا شيئا  من األشعار القديمة؛ كأمثلة مما ذكرنا، وأيضا

شيئاا من األشعار الحديثة؛ ألن لكل زماٍن شعَره، فالشعر الحديث فيه شعراء كثير 

كبار ومتميزون، فيحفظ للعشماوي، يحفظ ألحمد شوقي، يحفظ لحافظ إبراهيم، 

 يحفظ للجوهري، يحفظ لهؤالء الشعراء الكبار.

ات جمعت بعض األشعار والقصائد الجيدة الجميلة الحديثة، وهناك مجموع
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ومن أفضل هذه المجموعات: كتاب )من شعر الجهاد يف العصر الحديث(؛  

ا كثيرة  للدكتور/ عبد القدوس أبو صالح، والدكتور/ محمد البيومي، ذكروا أشعارا

 من الشعر الحديث يف هذا الموضوع.

دنيا، عندما اهنزم الجيش العثماين يف من ذلك: ميمية أحمد شوقي يف رثاء مقو

 مقدونيا، فقال قصديةا ميمية جميلة منها: 

 يىىىىا ُأخىىىىَق َأنىىىىَدُلسم َعَليىىىىِك َسىىىىالمُ 

 

 َهىىىىَوِو الِخالَفىىىىُة َعنىىىىِك َواإِلسىىىىالمُ  

 َنىىىىَثَل الِهىىىىالُل َعىىىىِن الَ ىىىىماِي َفَليَ هىىىىا 

 

 ُطِوَيىىىىىق َوَعىىىىىَم العىىىىىاَلميَن َظىىىىىالمُ  

 َرةٌ َمقىىىىىىىدونِيا َوالُم ىىىىىىىِلموَن َعشىىىىىىىي 

 

 َكيىىىىىَف الُخئوَلىىىىىُة فيىىىىىِك َواألَعمىىىىىامُ  

ا قصيدة محيي الدين عطية؛ يقول فيها:    وهناك أيضا

 حنانيىىىىىىِك يىىىىىىا ذكريىىىىىىاو الُعمىىىىىىر  

 

 ورفقىىىىىىىى  بقلىىىىىىىىب ذوى وانُ ىىىىىىىىر   

 هنىىىىىا  علىىىىىَ الجىىىىىدول المنحىىىىىدر   

 

 ظىىىىىالل النخيىىىىىِو وضىىىىىوي القمىىىىىىر 

 شهوٌد علَ دمعِ المنهمر 

ا:  يل، ويقول فيها: قصيدة محمود حسن إسماع ومن ذلك أي  

 مىىىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىىىؤالي ال ىىىىىىىىىىىىا هون

 

 الخىىىىىىىىىاب ون علىىىىىىىىىَ ال خىىىىىىىىىوم 

 أعشىىىىىىىىىَ ُخ ىىىىىىىىىَ أبهىىىىىىىىىىارهم 

 

 رهىىىىىىىىىىُ  الثوابىىىىىىىىىىع والريىىىىىىىىىىوم 

ُض فىىىىىىىىىىىوقهم  ُُ  والليىىىىىىىىىىىُو يىىىىىىىىىىىن

 

 مىىىىىىىىن يىسىىىىىىىى  قلىىىىىىىىق النجىىىىىىىىوم. 

ا إلىىىىىىىىىَ ُحُىىىىىىىىىرم    ُهىىىىىىىىىم ُومىىىىىىىىىر 

 

جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم.   مولولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الر 

 وال ىىىىىىىىىىوه يرفىىىىىىىىىىو حىىىىىىىىىىولهم 

 

 والمىىىىىىىىىىوو أنشىىىىىىىىىىره تحىىىىىىىىىىوم 
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 الثون الدرس الثمامن والث

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 -أَما بعد:وأصحابه أجمعين، 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة 

االثنين، الثامن والعشرين ذي القعدة، من سنة ثالثين وأربعمائة وألف من هجرة 

، يف هذا جامع الراجحي، يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد ى المصطف

( ألُية ابن مالكن من دروس شرح ) وتوفيقه الدرس الثامن والثالثيبحمد اهلل

. 

وتوقف الشرح بنا عند باب )نائب الفاعل(، ويف البداية نقرأ ما قاله إمامنا ابن 

 :  يف هذا الباب باب )نائب الفاعل، قال: مالك

ٌل بِىىىِ  َعىىىن  َفاِعىىىوِ .242 ُعىىىو   ُ ُب َم  َينُىىىو 

 

ي َمىىىىىىا َلىىىىىىُ  َكنِي ىىىىىىَو َخي ىىىىىىُر نِا ِىىىىىىوِ  
 فِ

ىُمَمن  َوال ُمَ ِهىو  .243  ِو اض  ع 
ُِ  َفَىَوَل ال 

 

َِ َكُوِصىىىو    ِ ىىىر  فِىىىِ ُمِ ىىى  بِىىىاآلِخرِ اك 

َُ َِحىىىا.244  ىىىُ  ِمىىىن  ُمَ ىىىاِرعم ُمن  َعل   َواج 

 

ي ىىىىىىِ  ُين َ َحىىىىىى 
 ََكَين َ ِحىىىىىىِ ال َمُقىىىىىىول فِ

َِ ال َ ىىىالِِ َتىىىا ال َمَ اوَعىىى   .245 
 َوال َثىىىانِ

 

ىىىىىىُ  بِىىىىىىالَ ُمنَاَوَعىىىىىى     َعل   َكىىىىىىاألََوِل اج 

ىىىوِ .246  ىىىِث ال َوص   َوَثالِىىىَث اَلىىىِذي بَِهم 

 

ِلِ  ىىىىىىىىُ ح  َعَلنَىىىىىىىىُ  َكاس   َكىىىىىىىىاألََوِل اج 

َِ ُأِعىىّو .247 
ىىِمم  َفىىاُثالَثِ ِ ىىر  َأَو اش   َواك 

 

ُ ِمىىىىو  َعي نىىىى  َوَضىىىىمب َجىىىىا َكُبىىىىوَع فَ    اح 

َ نَىب  .248  وم ِخي َف َلىب ٌس ُيج   َوإِن  بَِشك 

 

ىىىىو َحىىىىّب    َوَمىىىىا لَِبىىىىاَع َقىىىىد  ُيىىىىَرى لِنَح 
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ىىىا َبىىىاَع لَِمىىىا ال َعىىىي ُن َتِلىىىِ.249  َُ
 َوَمىىىا لِ

 

 َين َجِلىىىىِ 
َقىىىىاَد َوِشىىىىب  م َ ىىىىاَر َوان  ىىىىِ اخ 

 فِ

هلل لعلنا نتوقف هنا، فإن بقي وقت قرأنا بقية األبيات وشرحناها إن شاء ا 

 تعالى.

  فهاه مثانية أبيات يف با: نائب الفاعل، تكلم فيها ابن مالك على 

 : مسألتني

 َُيمكن أن نقول: تعريف نائب الفاعل، أو نيابة المفعول به  الم ىلة األول

 عن الفاعل.

 :بناء الفعل للمجهول. والم ىلة الثانية 

 فنبدأ بالمسألة األولى: نيابة المفعول به عن الفاعل.

ا يا إخوان أن الفاعل يف الجملة الفعلية ُعْمدٌة، ومعنى قولنا ن عرف جميعا

)ُعمدة( أن الجملة ال تستغني عنه، ومع ذلك فقد يعِرُض أمٌر يدعو المتكلم إلى 

 حذف الفاعل، وهي أغراٌض متعددة سنذكر شيئاا منها بعد قليل.

فماذا سيفعل فإذا استوجب الحال حذف الفاِعل، والفاعل ُعمدة يف الجملة؛ 

 العرب حينئٍذ؟ 

، دعونا يف األمور العقلية ألن اللغة العربية لغٌة حكيمٌة وعادلة،  المتَصور عقالا

حكيمٌة أي ُمحكمة البناء، والعقل له دخٌل كبير يف بنائها وأحكامها، والعرب من 

، نحن اآلن لو كنا يف حي وأراد أحٌد منا من عامة الناس أن ُيسا فر، أكثر األمم ذكاءا

يأخذ ما يحتاجه وُيسافر والحمد هلل، وينتهي األمر، لكن ُعمدة الحي إذا أراد أن 

ُيسافر فإنه ال ُيمكن أن ُيسافر حتى ُيِحلَّ مكانه غيره، ُيِحلُّ مكانه غيره لم؟ لكي 

يقوم بأعماله، أو ال فائدة من هذه اإلنابة، ُيِحلُّ غيره بحيث يقوم بأعماله المختلفة، 

 ن أن يذهب ويرتك الحي.حينئٍذ ُيمك
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وكذلك الفاعل، إذا أراد المتكلم أن يحذف الفاعل لسبٍب من األسباب فيجب 

عليه أن ُيقيم غيره مقامه لكي تستقيم الجملة وتقوم وال تفسد، فلهذا يجب على 

المتكلم إذا حذف الفاعل أن ُيِقيم المفعول به مقامه، فإذا أقام المفعول به مقام 

 عطيه جميع أحكام الفاعل.الفاعل وجب أن يُ 

: )شرب زيٌد الماَء(، فعٌل وفاعل، ومفعوٌل به، ثم أردت أن  فنحن إذا قلنا مثال 

تحذف الفاعل لسبب من األسباب فإنك ستبني الفعل للمجهول ثم ُتنيب المفعول 

به مناب الفاعل، فتقول: )ُشرب الماُء(، فإذا ناب منابه ال بد أن يأخذ كل أحكامه 

 ها من قبل يف باب الفاعل.التي ذكرنا

 ُيحذف الفاعل؟  مَ لِ 

  :ُيحاف الفاعل ألسباٍ: كثرية تعود إىل سببني 

 :إلى سبٍب معنوي. األول 

 :إلى سبٍب لفظي. والثاين 

الجهل به، ما نعرف من فعل الفعل،  األسباب المعنوية كثيرة، من أهمها:

ا إلى حدِّ أن التصريح به كقولهم: )ُسرق المتاع(، أو للعلم به؛ يعني لكونه معلوما 

 يكون ما نقول من لغو الكالم، لكنه زيادة ُيمكن أن ُيستغنى عنها.

ا كانت الفصاحة تقتضي حذفه،  ا إلى درجٍة كبيرٍة جدا فإذا كان الفاعل معلوما

؛ فمعلوم أن الخالق هو [28الن اي:] (ٿ ٹ ٹ): -تعالى–كقوله 

 اهلل.

 .[37األنبياي:] (ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ)وكقوله: 

؛ ألنه معلوم أن [96الما دة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)وكقوله: 
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 .الفاعل يف هذه األفعال هو اهلل  

أال يتعلق بذكره فائدة، ذكرته أو ما ذكرته ليس  ومن هذه األسباب المعنوية:

؛ [196البقرة:] (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ): لِذكره فائدة، كقوله 

لحْصر، أما الحاِصر الفاعل ما ألن الُحكم هنا أو اآلية جاءت لبيان الُحكم، ُحكم ا

هناك فائدة لذكره، حصر عدو، حصرك خوف، حصرك أسد، حصرك أي حاصر، 

 فلهذا لم يكن هناك فائدة لذكر الفاعل فُحِذف.

ا قوله  ، وكقوله: [86الن اي:] (ی جئ حئ): -تعالى–ومن ذلك أيضا

؛ ألن المراد هبذه [11المجادلة:] (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)

 هو بيان ُحكم هذه األشياء بغض النظر عن الفاعل.اآليات واهلل أعلم 

إخفاؤه، أن يقصد المتكلم  ومن األشراض أو مما يدخو يف األسباب المعنوية:

إخفاء الفاعل، ال ُيريد التصريح به، كقولهم: )ُتصدق بألف دينار(، أو )ُبني 

 المسجد( إذا كان الفاعل ال ُيريد أن ُيعَرف أو يظهر.

قصد تعظيمه، من تعظيمك للفاعل ال ُتصرح به؛ ألن  ية:ومن األسباب المعنو

التصريح به يف بعض المواضع قد ُيضاد التعظيم، من ذلك قولنا: )ُخلق الخنزيُر 

. ا(، فنحذف لكي ال ُنصرح بالفاعل مع ذكر الخنزير مثالا  نجسا

ڭ ۇ ۇ ۆ ) :الجن إخواننا عن  حكاه فيما أو كقوله 

 ؛ انتبهوا لألفعال هنا: [10الجن:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

فبنى فعل  ؛[10الجن:] (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)الفعل األول: 

 (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)اإلرادة للمجهول، ُأريد؛ ألن اإلرادة هنا متعلقة بالشر، 
 .[10الجن:]
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ح معها بالفاعل؛  ؛[10الجن:] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)ثم قال:  اإلرادة الثانية ُصرِّ

، ولكن الفاعل هنا وهناك هو اهلل أن ألهنا ُمتعلقة بالخير والرشد، مع 

من باب التعظيم واالحرتام ُصرح به يف الموضع الثاين ولم ُيصرح به يف الموضع 

 اهلل أن مع ،(إلي  ليس والشر): األول، وهذا قريٌب من قول النبي 

 شيء كل خالق. 

األسباب المعنوية كثيرة، لكن دعونا نذكر بعضها؛ ألن األمور البالغية ُتلطف 

 وُتعطي اإلنسان شيئاا من البالغة والفصاحة وهذه األسرار الجميلة يف اللغة.

ومن هذه األسباب المعنوية: احتقاره، من احتقارك للفاعل ال ُتصرح به، 

 .كقولك: )ُطعَن ُعمر بن الخطَّاب(، أو )ُقتل الُحسين بن علي( 

ال ُتصرح به، الخوف منه، أنك تخاف منه؛ فلهذا  ومن هذه األسباب المعنوية:

ا من قاتله الحجاج بن ُيوسف.  كقول القائل: )ُقتل سعيد بن الجبير(، إذا كان خائفا

وكذلك الخوف عليه، ربما تخاف عليه إذا صرحت باسمه، واألغراب 

ا.  المعنوية كثيرة جدا

أما األسباب اللفظية، يعني سبب يعود إلى اللفظ، فمنها: المحافظة على 

 السجع.

ظ على السجعة فتبني للمجهول، كقولهم: )من طابت سريرته ُتريد أن ُتحاف

ُحمدت سيرته(، هنا انطبقت السجعتان، لكن لو بني للمعلوم وصرحت بالفاعل 

ا، وصار  كنت تقول: )من طاب َسريرته َحِمد الناُس سيرته(، فصار األول مرفوعا

 جعة بذلك، هذا سبب لفظي.سالثاين منصوباا مفعوالا به، ففسدت ال

األسباب اللفظية: المحافظة على وزن البيت، يعني أن التصريح بالفاعل ومن 

يكسر وزن البيت، فيحذف الفاعل لكي يستقيم وزن البيت، ومن ذلك قول 
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ا وُعلقت رجالا غيري، وُعلق أخرى ذلك الرجل(، فبنى   األعشى: )ُعلقتها عرضا

 كل األفعال للمجهول.

ۅ ۉ ): ه ومن األسباب اللفظية: طلب اإليجاز، كقول

 .[126النحو:] (ۉ ې ې ې ېى

ا المعنوية واللفظية قد تتداخل وتجتمع،  وهذه األسباب التي ذكرناها جميعا

فتجد أن الشاهد أو المثال الواحد فيه أكثر من سبب، ربما سببان معنويان، أو سبب 

معنوي وسبب لفظي، هذه األمور تحتمل االجتهاد، وأن يكون المتكلم قد قصد 

 معنى لحذف الفاعل.أكثر من 

وقال أبو حيان النحوي المشهور صاحب التفسير )البحر المحيط(، وهومن 

 يفكبار النحويين، بل له أكرب كتاٍب يف النحو وهو: التبيين والتكميل، له أرجوزة 

 النحو قال فيها يف ِذكر هذه األسباب التي تدعو إلى حذف الفاعل، قال: 

 والحىىىىىىىذف للخىىىىىىىوف واإلبهىىىىىىىام

 

 وال حقيىىىىىىىر واإلعِىىىىىىىام والىىىىىىىوون 

 والعلىىىىىىم والجهىىىىىىو واالخ هىىىىىىار 

 

 وال ىىىىىىىىجع والوفىىىىىىىىاق واإليثىىىىىىىىار 

 األسباب متعددة، وُكٌل يجتهد فيذكرها. 

ا فالفاعل قد ُيحذف لشيٍء من هذه األسباب.  إذا

هذا الباب الذي نشرحه سماه ابن مالٍك يف ألفيته ويف كتبه: )باب نائب 

ا: )ما لم  الفاعل(، وهذا هو االسم المشهور للباب اآلن، وُيسمى هذا الباب أيضا

ُيسم فاعله(، أو )باب المفعول الذي لم ُيسم فاعله(، وهذا االسم هو المشهور 

عند المتقدمين، وأكثر المتقدمين يقول: هذا مرفوٌع على ما لم ُيسم فاعله، أما هذا 

ُمشاحة  االصطالح )نائب الفاعل(، فإنما اشُتِهر عند ابن مالك ومن جاء بعده، وال

يف االصطالح، ووازنوا بين المصطلحين أيهما أفضل، لكن مصطلحات، وال 
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 ُمشاحة يف االصطالح.

 بدأ ابن مالٍك هذا الباب بقوله: 

ٌل بِىىىىىِ  َعىىىىىن  َفاِعىىىىىوِ  ُعىىىىىو   ُ ُب َم  َينُىىىىىو 

 

ي َمىىىىىىا َلىىىىىىُ  َكنِي ىىىىىىَو َخي ىىىىىىُر نِا ِىىىىىىوِ  
 فِ

نك ُتنيب المفعول إن الفاعل إذا ُحذف لسبٍب من األسباب فإ ُيريد أن يقول: 

به ُمنابه، وُتعطيه ُكل أحكامه التي ُذكرت يف باب الفاعل، يعني ُتعطيه الرفع، ويكون 

ُعمدة ال َفضلة كالمفعول به، ووجوب التأخير عن الفعل؛ ألن الفاعل يجب أن 

يتأخر عن الفعل، أما المفعول فيجوز أن يتأخر ويجوز أن يتقدم، فإذا كان نائب 

خر عن فعله، وُتعطيه استحقاق االتصال بالفعل كالفاعل، فاعل يجب أن يتأ

فاألصل يف الفاعل أن يتصل، وُتعطيه تأنيث فِعله إذا كان مؤنثاا، وكل األحكام التي 

 ُذكرت يف باب الفاعل.

)نِيل خيُر نائِل(، وأصل الجملة قبل حذف الفاعل: )َناَل زيٌد خير  مثال ذلك:

فاعل، خيَر: مفعول به، وهو ُمضاف، ونائٍل: مضاف نائٍل(، ناَل: فعٌل ماٍض، زيٌد: 

ا( وبنى الفعل للمجهول فقال: )نِيل(، ثم أناب المفعول  إليه، فحذف الفاعل )زيدا

 ُمناب الفاعل فرفعه فقال: )نِيل خيُر نائِل(.

 للمجهول ونائب فاعل.
ٌ

 إذا )نيَل خيُر نائِل( هذا فعٌل مبني

 (؟ هل يجوز أن ُيقال: )خيُر نائٍل نِيَل 

أن هذا جائز، ولكن ال تجعل )خيُر نائٍل( نائب فاعٍل ُمقدم، وإنما  الجواب:

تجعله مبتدأا، ونِيل( فعٌل ماض، والفاعل ضميٌر مسترت، نِيَل هو، ثم الجملة الفعلية 

 الخرب.

كما قلت يف: )جاء محمٌد( فعٌل وفاعل، فإذا قدمت )محمٌد( قلت: )محمٌد 

 ية.جاَء( صار مبتدأا، وجملة خرب
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، أصل الجملة [48إبراهيم:] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ): قال 

ا، وبنى  ُل اهلل األرَض(، فحذف الفاعل لكونه معلوما لغوياا واهلل أعلم: )يوم ُيبدِّ

ڻ ڻ ڻ )الفعل للمجهول، وأناب المفعول ُمناب الفاعل فرفعه، فقال: 

ُل: فعٌل ماٍض أم مضارع؟ يقبل )َلم( أم ال يق ،[48إبراهيم:] (ۀ ۀ بل ُتبدَّ

ا فو فعٌل مضارع ثم هو مرفوع،  ا فهو فعٌل ُمضارع، إذا  (ڻ ڻ))لم(؟ إذا
 للمجهول،  ؛[48إبراهيم:]

ٌ
فعٌل مضارٌع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو مبني

 واألرض: نائب فاعل.

 ،[6ال حريم:] (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ): -تعالى–وقال 

 للمعلوم، وواو الجماعة: فاعله، و
ٌ

لفظ الجاللة ال يعصون يعصون: هذا فعٌل مبني

 للمعلوم، فاعله  ؛[6ال حريم:] (ەئ ەئ)اهلل: المفعول به، 
ٌ

الفعل هنا مبني

ومفعوله: أما فاعله: فمسترت تقديره يعود إلى اهلل، وأما المفعول: ُهم، ما أمرهم 

 هو.

 للمعلوم، وواو الجماعة:  ؛[50النحو:] (ۇ ۆ ۆ)
ٌ

فعٌل مبني

ألن )ما( هنا موصولة بمعنى  ؛[50النحو:] (ۆ ۆ)فاعل، والمفعول به: 

هذا الفاعل  ؛[50النحو:] (ۆ)الذي، )يفعلون الذين ُيؤمرون، ثم قال: 

 للمجهول، أين نائب فاعله؟ واو الجماعة، وأصل العبارة لغوياا واهلل أعلم: 
ٌ

مبني

)ما يأمرهم اهلُل(، ثم حذف الفاعل فأناب المفعول ُمنابه، قلبه من ضمير نصب إلى 

 ضمير رفع.

 [36فاطر:] (ڭ ۇ ۇ ۆ): -تعالى–قال 
ٌ

؛ نجزي: هنا فعل مبني

فاعل أم مفعول؟  ؛[36فاطر:] (ۇ ۆ)للمعلوم أم المجهول؟ للمعلوم، 
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 مفعوٌل به، والفاعل مسترت تقديره: نحن، هذه قراءة الجمهور.

 للمجهول،  )كذلك ُيجَزى ُكُل  وقرأ بعض ال بعة:
ٌ

َكفور(، فُيجزى: فعٌل مبني

 ائب فاعل.وُكل كفور: ن

بعد أن عرفنا ذلك ُننبه إلى اسم المفعول، كـ )مطلوب، ومشروب، وُمكرم، 

 وُمستخرج(، اسم المفعول أخو اسم الفاعل.

أما اسم الفاعل كـ )ضارب، وشارب، وُمكِرم، وُمستخِرج(؛ اسم الفاعل ُيؤخذ 

من الفعل المبني للمعلوم، فضارب من ضرب، وُمستخِرج من )استخرج(، فاسم 

اعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، يعني يرفع فاعالا وينصب مفعوالا به، الف

 وأشرنا إلى ذلك يف باب الفاعل.

أما اسم المفعول؛ كـ )مضروب، ومشروب، وُمكَرٍم، وُمستخَرج(، فهو مأخوٌذ 

من الفعل المبني للمجهول، و )مضروب( من َضرب أم ُضرب؟ المضروب الذي 

روب من ُضِرب، ومشروب من ُشِرَب، وُمسَتخرج من َضرب أم الذي ُضِرب، مض

 اسُتخِرَج، فهو يعمل عمله، أي يرفع فاعالا أم يرفع نائب فاعل؟ يرفع نائب فاعل.

فتقول: )زيٌد مكسورٌة يده(، كقولك: )زيٌد ُكسرت يدَه(، زيد: مبتدأ، مكسورٌة: 

سورة(، ألن خرب، يدُه: نائب فاعل، ما الذي رفعه؟ الذي رفعه اسم المفعول )مك

 اسم المفعول يعمل عمل فعله؛ كـ )ُكسرت(.

وتقول: )هنٌد ُمكرٌم أبوها(، فيكون كقولك: )هنٌد ُأكِرَم أبوها، فهنٌد: مبتدأ، 

 وُمكرٌم: خرب، وأبوها: نائب فاعل.

، بمعنى واهلل أعلم: )ذلك [103هود:] (ۀ ۀ ہ ہ ہ): قال 

ذلك:  ؛[103هود:] (ہ ۀ ۀ ہ ہ)يوٌم ُيجمُع الناُس له(، ذلك: مبتدأ، 

مبتدأ، يوٌم: خربه، مجموٌع: صفة ليوم، صفة لخرب، لُه: جاٌر ومجرور، الناُس: نائب 
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 فاعٍل السم المفعول مجموع.  

هذه المسألة األولى، والمسألة الثانية يف هذه األبيات هي: طريقة بناء الفعل 

ون ببناء الفعل للمجهول، وُيقال: بناء الفعل للمفعول، فالمتقدمون كانوا ُيعرب

 للمفعول، وابن مالك ومن أتى بعده استعملوا: بناء الفعل للمجهول.

من البيت  وبناء الفعل للمجهول أو للمفعول له طريقة بينها ابن مالٍك 

الثاين إلى البيت الثامن، أي يف سبعة أبيات، هذه الطريقة تتلخص يف أن بناء الفعل 

 للمجهول له قاعدتان: 

لى قاعدٌة عامة يجب أن ُتطبق يف كل األفعال، والقاعدة الثانية القاعدة األو

 قواعد خاصة تختص ببعض األفعال سينص عليها ابن مالك.

نبدأ بالقاعدة العامة التي يجب أن ُتطبق يف كل األفعال، ُيبينها ابن مالك 

 :بقوله 

ىىىىُمَمن  َوال ُمَ ِهىىىىو   ىىىىِو اض  ع 
ُِ  َفىىىىَىَوَل ال 

 

ِ ىىىر  فِىىى  َِ َكُوِصىىىو  بِىىىاآلِخرِ اك   ِ ُمِ ىىى

َُ َِحىىىىىا  ىىىىىُ  ِمىىىىىن  ُمَ ىىىىىاِرعم ُمن  َعل   َواج 

 

ي ىىىىىىِ  ُين َ َحىىىىىىَ 
 َكَين َ ِحىىىىىىِ ال َمُقىىىىىىول فِ

القاعدة العامة تقول: إذا أردت أن تبني الفعل الماضي للمجهول فإنك تضم  

أوله، وتكسر ما قبل آخره، فتبني )َضرب( للمجهول بقولك: )ُضرب(، و )َشرب، 

 ، ُأكَِل(، و )َدحرَج، ُدحِرَج(، و )َبعثر، ُبعثَِر(.ُشرب(، و )َأكَل 

فلهذا يقولون: تضم األول؛ يعني أول حرف، وتكِسر ما قبل اآلخر، لماذا لم 

يقولوا: تكِسر التالي؟ )ُضِرَب، ُأكَِل، ُشِرَب( لكي يشمل الثالثي والرباعي، 

، وُسداسياا، فقالوا والخماسي، والسداسي، فالفعل يأيت ُثالثياا، ورباعياا، وُخماسياا

 ما قبل اآلخر ليشمل الجميع.

أما الفعل الُمضارع فإنك تبنيه للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، فتقول 
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يف: )َيضرب، ُيضَرب(، ويف )َيْشَرب، ُيشَرب(، ويف )ُيَدحِرج، ُيَدْحَرج(، وهكذا، 

ا يف كالم ابن مالك.  وهذه القاعدة واضحة جدا

(، كقولك: )َوصل األمر إليَك(، ثم )ُوِصل إليك(، ُوِصَو : )مثَّل للماضي بقوله

 ومثَّل للمضارع بقوله: )ينتحي(، ُثم ُبني للمجهول فصار: )ُينَتَحى(.

 فإن سألت عن فعل األمر، ذكر ابن مالك الماضي والمضارع، واألمر؟ 

فعل األمر ال ُيبنى للمجهول؛ ألن فاعله واجب الذكر، ما ُيمكن أن  الجواب:

ا أن يفعل، فلهذا ال ُيبنى للمجهول، وال ُيتصور فيه تأ ا تأمر أحدا ، تأمر إذا مر مجهوالا

 البناء للمجهول.

 قول ابن مالك: )الَمُقول( يف قوله: 

َُ َِحىىىىىا ىىىىىُ  ِمىىىىىن  ُمَ ىىىىىاِرعم ُمن  َعل   َواج 

 

ي ىىىىىىِ  ُين َ َحىىىىىىَ 
 َكَين َ ِحىىىىىِ ال َمُقىىىىىىول فِ

 ي ان يف األلُية: ما ضبط الَمقول؛ هو هو بالجر أم بالرفع؟ روا 

 .المقوِل 

 .والمُقوُل 

 فالمقوِل: 

ي ِ  ُين َ َحَ
 َكَين َ ِحِ ال َمُقول فِ

ا قال:  ماذا يكون إعرابه؟ )َفَينَتِحي الَمُقُوِل( يكون صفةا لكلمة )ينتحي(، طبعا

)كينتحي( أراد اللفظة، ما أراد أنه فعل مضارع، أراد اللفظة، هنا تعامل مع اللفظ 

ا، فلهذا وصفها.فصار كلمة، صا  رت اسما

كقولنا: )ضرب(، فعٌل ماٍض، أعرب )ضرب فعٌل ماٍض(؛ ضرب: مبتدأ، 

وفعٌل: خرب، وماٍض: صفة الخرب، ضرب: كيف وقع مبتدأا وهو فعل، والمبتدأ ال 
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ا؟   يكون إال اسما

أن المراد بضرب هنا لفظها ال معناها، ال ُيريد )ضرب(،  الجواب عن ذلك:

ا على يريد هذه الكلمة اسما  ا، أو هذه كلمة مبتدأ، أو هذه الكلمة فعل، فصارت َعلما

ا، فلهذا وصفها: المقولي.  هذا المقول، فصارت اسما

 وإذا رفعت: 

ي ِ  ُين َ َحَ
 َكَين َ ِحِ ال َمُقوُل فِ

ُينَتَحى، المقوُل فيه ُينتَحى، ثم الجملة كلها حينئٍذ  صارو مب دأ ، والخبر:

 ي.مبتدأ، والخرب: صفة لينتح

هذه هي القاعدة العامة التي ُتطبق على ُكل األفعال، أما القواعد الخاصة فهي 

 أربع قواعد خاصة: 

القاعدة األولى: تتعلق بالفعل المبدوء بتاٍء زائدة، تتعلق بالفعل الماضي إذا 

َج، وتَغافَل، وتشاَرَك(.  كان مبدوءا بتاٍء زائدٍة، مثل ماذا؟ )تعلَّم، وتخرَّ

 يف هذه القاعدة الخاصة:  يقول ابن مالك

َِ ال َ ىىىىىىالِِ َتىىىىىىا ال َمَ اوَعىىىىىى   
 َوال َثىىىىىىانِ

 

ىىىىىىُ  بِىىىىىىالَ ُمنَاَوَعىىىىىى     َعل   َكىىىىىىاألََوِل اج 

ا، يقول: إذا كان الفعل   الحرف األول يف المبني للمجهول يكون مضموما

َج، وتغافل، وتشارك(، فإنك ُتطبق  َر، وتخرَّ مبدوءا بتاٍء زادة، كـ )تعلَّم، وتكسَّ

لقاعدة العامة وهي: ضم األول، وكسر ما قبل اآلخر، وُتضيف إلى ذلك: أنك ا

 تضم الحرف الثاين.

ا، فكيف  يقول: ا اجعل الثاين مضموما الثاين اجعله كاألول، األول مضموٌم إذا

ــ(؛ وتكسر  تبني )تعلََّم زيٌد النحَو(؟ )ُتُعلَِّم النحو(، )ُتُعـ(؛ تضم األول والثاين، )ُتُعلِّ
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ل اآلخر، تضم األول وتكسر ما قبل اآلخر على القاعدة العامة، ضممت الثاين ما قب

)ُتُعلِّم، وُتُخرج يف الجامعة(، )ُتُشورك يف هذا األمر(، )ُتُغوفل عن هذا الشيء(، 

 وهكذا.

(؛ المطاوعة يف النحو: هذا مصطلح َتا ال َمَ اوَع   وقول ابن مالك يف البيت: )

ا، فلعلنا نشرحه  ، المطاوعة يف النحو هو: قبول أثر الفعل.يأيت كثيرا

ر هذا شيٌء آخر،  ر أم لم يتكسَّ رت الباب، تكسَّ رته( أنا كسَّ كقولهم: )كسَّ

رته؛ قبِل هذا الفعل قبَِل أثر  ر، كسَّ ر( ُمطاوٌع لكسَّ ر(؛ يقول: )َتكسَّ ْرُتُه فتكسَّ )كسَّ

ر يعني قبل، هذا معنى المطاوعة، ه و قبول أثر الفعل، التكسير أم لم يقبل؟ تكسَّ

ر، حطَّمته فتحطم، علمته تعلَّم أم لم يتعلَّم؟ تعلَّم أثر علَّم، علَّمته  رته فتكسَّ كسَّ

فتعلَّم؛ أين المطاِوع يف )علَّمته فتعلَّم(؟ تعلََّم مطاوٌع علَّم، ماذا بينهما؟ بينهما 

 ُمطاوعة،فهذه المطاوعة.

ا ضم ا إال أن هذا الحكم المذكور يف البيق وهو: لحرف الثاين؛ ليس خاصا

بالفعل المبدوء بتاء الُمطاوعة، بل هو عاٌم يف كل فعٍل ماٍض مبدوٍء بتاٍء زائدة، سواء 

َر، وَتحطََّم( أم ليست بمطاوعة؛ كـ  َج، وتَكسَّ كانت المطاوعة كـ )تعلَّم، وتخرَّ

 )تغافل، وتعامى( ونحو ذلك.

يف الجميع، هذا الُحكم خاٌص  إال أنه ذكر األمر الشائع، وإال فإن الُحكم عامٌ 

 بالفعل الماضي المبدوء بتاٍء زائدة.

المضارع؛ هل ُعمر هذه القاعدة الخاصة لو قلنا يف )يتعلَّم محمٌد النحو(، 

كيف تبنيه للمجهول؟ )ُيَتعلَّم( بالفتح، تضم األول وتفتح ما قبل األخير، وما 

 سوى ذلك يبقى على حركاته.

َيَتَعلَّم( نفس الحركات ما ُتغيرها، ال ُتغير إال ما ُذكر يعني يف المبني للمعلوم )
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هنا، تضم األول وتفتح ما قبل اآلخر، )َيَتَعلَّم، ُيَتَعلَّم النحو(؛ الثاين ُضم أم لم  

 ُيضم؟ لم ُيضم، فلهذا خصصنا الُحكم بالفعل الماضي ُدون المضارع.

بالماضي؟  هل ابن مالك يف البيت خصص الُحكم بالماضي، أم لم ُيخصصه

 فكروا يف البيت.

 يقول: 

َِ ال َ ىىىىىىالِِ َتىىىىىىا ال َمَ اوَعىىىىىى   
 َوال َثىىىىىىانِ

 

ىىىىىىُ  بِىىىىىىالَ ُمنَاَوَعىىىىىى     َعل   َكىىىىىىاألََوِل اج 

نحن قلنا: الُحكم خاص بالماضي دون المضارع، من عنده الجواب؟ ُيريد  

 كاألول يعني كالحرف األول، ُيريد كالحرف األول. 

 (00:38:45)@ ال الب:

يتعلَّم، ُمطاوعة، الجواب: أنه ذكر أن هذا الُحكم خاٌص بالماضي،  :الشيخ

 لكن كيف نلمح ذلك؟ 

 َتا اْلُمَطاَوعة(، )تعلََّم( أين تاء المطاوعة؟ 
َ

َ التَّالِي
نلمح ذلك من قوله: )والثَّانِي

ا )َتعلَّم، ُتُعلَِّم(؛ لكن المضارع )َيَتعلَّم ( الحرف األول، والذي بعده هو الثاين، إذا

ا ال ينطبق  أين تاء المطاوعة؟ الثاين، فالذي بعده ليس الثاين، الثالث، ما يصلح، إذا

 هذا البيت إال على الماضي.

ليست هذه معلومة مهمة، لكن تعرف أن هذا الُحكم خاٌص بالفعل الماضي، 

ألن تاء المطاوعة ال تكون أوالا إال يف الفعل الماضي، فالحرف الذي بعد التاء يف 

 يكون األول أو الثاين؟ هو يقول: الثاين، الثاين ُضمه. الماضي

ا فالذي بعده الثالث، فهو  لكن يف المضارع )َيَتعلَّم(، فالمطاوعة هذا الثاين، إذا

 يقول: 
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َِ ال َ الِِ َتا ال َمَ اوَع   
 َوال َثانِ

ا فهذه القاعدة الخاصة األولى.  إذا

هبمزة وصٍل، كـ )انطلق،  القاعدة الخاصة الثانية تختص بالفعل المبدوء

 : استخرج، انكسر، احرنجم(، ونحو ذلك، يقول فيها ابن مالك

ىىىىىىوِ  ىىىىىىِث ال َوص   َوَثالِىىىىىىَث اَلىىىىىىِذي بَِهم 

 

ِلِ  ىىىىىىىىُ ح  َعَلنَىىىىىىىىُ  َكاس   َكىىىىىىىىاألََوِل اج 

يقول: إذا كان الفعل مبدوءا هبمزة وصل فإنك ُتطبق القاعدة العامة: تضم  

 ع ذلك تضم الحرف الثالث.األول، وتكسر ما قبل اآلخر، وم

فإذا أدرت أن تبني: )انطلق محمٌد يوم الجمعة(؛ فتبني )ُاْنُطلَِق يوم الجمعة(، 

تضم األول )ُا( على القاعدة العامة، )ُاْنــ( والنون ساكنة على القاعدة العامة أهنا يف 

لثالث، المبني للمعلوم ساكنة، )اِْنـ( ما ُنغير إال المنصوص عليه، )ُاْنُطـ( هذا ا

 )ُاْنُطلَِق يوم الجمعة(.

 )استخرج العمال الذهب(: )ُاْسُتْخِرَج الذهب(، وهكذا.

 )اِفَتتَح فالٌن المشروَع(: )ُاْفتَِتَح المشروُع(، وهكذا.

هذا الُحكم )ضم الحرف الثالث( قلنا يف الفعل المبدوء هبمزة وصل، هل 

 قيدناه بالماضي أم لم ُنقيده بالماضي؟ 

لماضي، نحن لم ُنقيده بالماضي، لكن هل هو خاٌص بالماضي أم لم ُنقيده با

 عاٌم للماضي والمضارع؟ 

خاٌص بالماضي؛ ألنك لو أدرت أن تبني المضارع من )َينطلق( أو  الجواب:

)َيستخرج(، تقول: )َيْسَتْخِرُج العمال الذهب(؛ ابِن للمجهول؛ تقول: )ُيْسَتْخَرج( 

 ا هذه القاعدة ال تشمل المضارع.بالفتح، )ُيْسَتْخَرج الذهب(؛ إذا 
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 هل نص ابن مالك على أن هذا الُحكم خاٌص بالماضي دون المضارع؟  

وِ نعم، يف قوله: ) ِث ال َوص  (؛ وهمز الوصل ال تكون إال يف الماضي، )انطلق، بَِهم 

استخرج(، لكن يف المضارع: )يستخرج، ينطلق(؛ تذهب، ال ُتوجد همزة وصل، 

ة وصل؟ )اِنطلق، استخِرج(؛ يف همزة وصل لكنه ال ُيبنى واألمر أليس فيه همز

 أصالا للمجهول.

القاعدة الخاصة الثالثة تتعلق بالفعل الماضي الُمعتل العين من الثالثي 

 والُخماسي.

الفعل الماضي الُمعتل العين من الثالثي والخماسي، فالثالثي كـ )قاَم، وصاَم، 

 اَر، وانقاَد(.وناَم، وباَع، وخاَف(، والخماسي: )اخت

الماضي واضح، الُمعتل العين، المعتل يعني حرف ِعلة، المعتل العين ماذا 

ُيريد بالعين؟ عين الفعل، ما عين الفعل؟ ما المراد بعين الفعل؟ عرف لي العين 

ا علمياا، نحن اآلن يف درس علمي، يف شرح )ألفية ابن  ا علمياا، أريده تعريفا تعريفا

 مالك(.

 ين؟ ما المراد بالع

 ( 00:45:25)@ ال الب:

 ال، وسط الكلمة هذا تعريٌف ليس بعلمي. الشيخ:

حرفها األصلي الثاين، قد يكون يف الوسط يف الثالثي، كـ )قام،  عين الكلمة هو:

ونام، وصام(، ولكنه قد يكون الحرف الثالث يف الرباعي، والحرف الرابع يف 

لسداسي، فلهذا العين: الخماسي، والحرف السادس أو الحرف الخامس يف ا

الحرف األصلي الثاين، كما أن الفاء الحرف األصلي األول، كما أن الالم هو 

 الحرف األصلي الثالث يف الكلمة.
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القاعدة الخاصة بالماضي المعتل العين من الثالثي والخماسي يقول فيها ابن 

 : مالك 

َِ ُأِعىىىىىّو 
ىىىىىِمم  َفىىىىىاُثالَثِ ِ ىىىىر  َأَو اش   َواك 

 

ُ ِمىىىىو  َعي نىىىى  وَ    َضىىىىمب َجىىىىا َكُبىىىىوَع َفاح 

َ نَىىىىب    وم ِخي ىىىىَف َلىىىىب ٌس ُيج   َوإِن  بَِشىىىىك 

 

ىىىىو َحىىىىّب    َوَمىىىىا لَِبىىىىاَع َقىىىىد  ُيىىىىَرى لِنَح 

ىىىىا َبىىىىاَع لَِمىىىىا ال َعىىىىي ُن َتِلىىىىِ  َُ
 َوَمىىىىا لِ

 

 َين َجِلىىىىِ 
َقىىىىاَد َوِشىىىىب  م َ ىىىىاَر َوان  ىىىىِ اخ 

 فِ

الخماسِ كى )انقاَد، يقول: ُمع و العين من الثالثِ؛ كى )قام، وقال، وباَع(، و 

 واخ اَر( في  ثالثة أوج ، لك في  ثالثة أوج : 

إخالص الكسرة، وهو أن تقلب األلف ياءا وتكسر ما  الوج  األول ُي مون :

 .قبلها، فتقول يف )قال(: )ِقيل(

 )قال محمٌد الحق(: )ِقيل الحق(.

، وهذه الياء (: )ِغيض الماُء(، قلبت األلف ياءا  قبلها كسرة. )غاض اهلُل الماءا

 وكذلك نقول يف )اختار، وانقاد(، نقول: )ُاختيَر، وُانِقيد(.

هذا الوجه األول، وهذه هي اللغة المشهورة عن العرب، وهي المشهورة يف 

 القراءات القرآنية، أغلب الُقراء قرأوا هبا.

، وتضم ما  الوجه الثاين ُيسمونه: إخالص الضم، وهو أن تقلب األلف واوا

(، ويف )باَع محمٌد البيَت(: )ُبوَع قبلها، فتق ول يف )قالم محمٌد الحق(: )ُقوَل الحقُّ

 البيُت(.

وكذلك يف )انقاد، واختاَر(: )اْنُقوَد، واْخُتوَر(، )انقاد محمٌد لألمر(: )اْنُقوَد 

 لألمر(.

 وهذه اللغة هي أقل هذه اللغات، وبعضهم ُيضعفها.
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 ماء(.)ِغيض الماُء(؛ على هذه اللغة: )ُغوَض ال 

 قلنا: هذه اللغة قليلة، وبعضهم ُيضعفها.

 قال الشاعر: 

 ليىىىىىَق وهىىىىىو ينُىىىىىُع شىىىىىيئ  ليىىىىىُق 

 

 ليىىىىىىَق شىىىىىىباب  ُبىىىىىىوَع فاشىىىىىى ريُق  

 وقال اآلخر:  

 ُحوَكىىىىىق  َعَلىىىىىَ نِيىىىىىَريِن إِذ  ُتَحىىىىىا ُ 

 

َ  والَ ُتَشىىىىىىىىىا ُ   َ ىىىىىىىىىبُِط الَشىىىىىىىىىو   َتخ 

ن، يعني طبقتين، هذه عباءة عنده قوية، والذي خاطها وحاكها حاكها على نيري 

(، أو يعني حاكها وخاطها بقوة وشدة واعتنى بذلك، حتى أنه 00:49:25)@أو 

إذا وضعها على جسمه ودخل داخل الشوك ال يضره الشوك، وال يستطيع أن 

 يخرتقها، هذا معنى البيت.

ثالثة أوجه، الوجه الثالث هو:  ههذا الوجه الثالث، الوجه الثالث، نحن قلنا في

 اإلشمام.

أو تنطق بالحركة بين الكسرة والضمة،  والمراد باإلشمام عند النحويين هو:

اإلشمام هو: النطق بحركٍة بين الكسرة والضمة، ليست ضمة خالصة، وال كسرةا 

 خالصة، وإنما هي حركٌة بينهما.

يقولون: إذا أدرت أن تبني )قال( للمجهول؛ يقولون: تجعل فمك كأنك ُتريد 

، فتجتمع عندك الضمة والأن تنطق بالواو أو ب سرة، كالضمة، ولكن تنطق ياءا

 فتقول: )ُقول(، ليست: )قيل، وال ُقول(، وإنما هي: )قيل(، )قيل الحق(.

)بيع، ُبوُع، ُبيع(، تحتاج إلى شيٍء من التمرين، أنا تمرنت  وكذلك يف )باع(:

ء السبعة عليها، تحتاج إلى شيٍء من التمرين، لكن القراء يعرفون ذلك، ألن القرا

يعني قراءة سبعية، بعض القراء السبعة قرأ هبا، قرأ هبا نافع، المدين، وابن عامٍر 
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 (ائ ائ ەئ ەئ وئ)الشامي، والكسائي الكويف، يف نحو قوله: 
قرأوا ، [27الملك:] (ٻ ٻ)، و )غيض األمر(، و )سيَئ(، [44هود:]

 باإلشمام.

ا، وإنما ُيسموهنا َروما  وم عند القراء، والقراء ال ُيسمون هذا إشماما ا، هذا هو الرَّ

لكن النحويون باإلشمام، أما اإلشمام عند القراء هو: أن تجعل الشفتين على شكل 

نطق والصوت، هو: ضم الشفتين كأنك تنطق لالحركة دون أن يبين ذلك يف ا

بضمة، لكن ال يظهر ذلك، وهو ليس عند حفص إال يف موضع يف ُيوسف، يف 

 ،[11يوسف:] (ۆ ۆ ۈ ۈ)، يقرأها: [11يوسف:] (ۆ ۆ ۈ ۈ)قولك: 

يضم الشفتين مع شدة النون؛ ألن أصل الكلمة يف اللغة: ما لك ال تأَمنُنَا، فالضمة 

ا، لكن ال  األولى حذفها، فسكنت النون، وبعدها نون، فحذفها، فصارت إدغاما

ا فأظهرها بشفتيه،   (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)ُيريد أن يحذف الضمة تماما
 شمام عند القراء وعند النحويين.هذا اإل ؛[11يوسف:]

القاعدة الخاصة الرابعة وهي األخيرة؛ تتعلق بالفعل الماضي الُمَضعَّف 

( ونحو  ، ومرَّ ، وَشدَّ ، وَهدَّ الثالثي، بالفعل الماضي الثالثي الُمَضعَّف، نحو: )َعدَّ

 ذلك، ثالثي ُمضعف، يعني أن المه وعينه من جنٍس واحد.

 : ويف ذلك يقول ابن مالك 

و َحّب   َوَما لَِباَع َقد  ُيَرى لِنَح 

األوج  ال ِ ذكرناها باَع؛ أي لُمع و العين، قد ُترى للُم َعف الثالثِ، نحو: 

)حَب(؛ أي أن الُعو الثالثِ الماضِ الُم عف إذا أدرو أن تبني  للمجهول فلك 

 في  ثالثة أوج : 

، ومُ  الوج  األول: ، وُردَّ (.إخالص الضم، فتقول: )ُعدَّ  رَّ
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 )عدَّ محمٌد المال(: )ُعدَّ الماُل(. 

 )َمرَّ محمٌد بزيٍد(: )ُمرَّ بزيٍد(.

 وهذه اللغة؛ أي إخالص الضم أوجبها ُجمهور النحويين.

(،  والوج  الثاين: ، وِردَّ ، وفِرَّ إخالص الكسر، فتقول يف بناءه للمجهول: )ِعدَّ

أ هبا يف بعض القراءات وهذه ُلغٌة لبعض العرب، لغٌة قليلة لبعض العرب، وُقر

ڀ ڀ ڀ ڀ ) ،(إلينا ِردَّت: )-تعالى–القرآنية الشاذة يف قراءة علقمة، يف قوله 

 ؛ قراءة شاذة.[28األنعام:] (ٺ ٺ

اإلشمام، وشرحناه قبل قليل، وهي أقل اللغات هنا، فإذا  الوج  الثالث هو:

(، وبإخال ( فإنك تقول بإخالص الضم: )ُردَّ (، أردت أن تُشمَّ )َردَّ ص الكسر: )ِردَّ

(؛ تضم الشفتين على هيئة الضمة ولكنك تنطق بكسرة.  وباإلشمام: )ُردَّ

ا فاألوجه الثالثة هذه جائزة على خالٍف، لكنها جائزة يف المعتل العين، ويف  إذا

الُمضعف، من حيث العموم، لكن ما الُمقدم يف ُمعتل العين: إخالص الضم أم 

 ر، فتقول يف )قال(: )ِقيل(.الكسر أم اإلشمام؟ إخالص الكس

 وما أضعف األوجه يف ُمعتل العين؟ أضعف األوجه الضم.

  :إًذا فرتتيب األوجه يف ُمعتل العني هكاا 

 :إخالص الكسر. أقواها 

 .ثم اإلشمام 

 .ثم إخالص الضم 

(؛ فإن أقوى هذه األوجه هو: إخالص الضم،  ، وردَّ أما الُمضعف كـ )عدَّ

 وأوجبه الجمهور.
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إخالص الكسر، وجاء يف قراءة شاذة، لكن كونه جاء يف قراءة  الثاين: والوج 

ا.  قرآنية ُيقويه، وإن كان يف قراءٍة سبعية أو عشرية جعله فصيحا

انتهينا من الكالم على المسألة الثانية يف هذه األبيات، فإن كان هناك من سؤال 

ا.  وإال قرآنا بقية األبيات وشرحناها أيضا

 (00:57:58)@ ال الب:

هذا البيت تركته عن عمد؛ ألنه قوٌل قال به ابن مالك وخالفه غيره يف  الشيخ:

ذلك، إن شئتم شرحته اآلن بسرعة، هو يقول يف ُمعتل العين كـ )قاَل، وباَع(، يجوز 

 فيه ثالثة أوجه: الضم، وإخالص الكسر، واإلشمام.

منعناه، فيبقى يقول: إال إذا سبَّب واحٌد منها اللبس منعناه، لو سبب الضم 

 الوجهان اآلخران فقط.

 فإذا َسبَّب الكسر اللَّْبس فإنه ُيمنع ويبقى الوجهان اآلخران جاهزين.

َ نَب   وم ِخي َف َلب ٌس ُيج   َوإِن  بَِشك 

لو قلت: )عاقني ُمحمد(؛ هذا ال يحدث إال عندما ُتسند الفعل  مثال ذلك:

حمٌد(؛ عاق: فعل، ومحمٌد: إليك، يعني إلى تاء المتكلم، إذا قلت: )عاقني م

فاعل، وياء المتكلم: مفعوٌل به، عاقني محمٌد؛ ابن للمجهول: ستحذف الفاعل 

)محمد(، وتبني الفعل للمجهول: )ِعيَق(، ثم تقلب ياء المتكلم من ضمير نصب 

إلى ضمير رفع، ما الذي ُيقابل ياء المتكلم من ضمائر رفع؟ تاء المتكلم، )ِعيق(، 

  ثم تاء المتكلم.

لو قلت مثالا يف )ذهَب(، اسندها إليك: )ذهبُت(، و )نجَح، َنجْحُت(؛ تاء 

المتكلم ُتوجب إسكان ما قبلها، كبقية الضمائر المتحركة، ضمائر الرفع 

 المتحركة.
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ن ما قبلها؛ أي آخر الفعل، ما  هنا اآلن:  )ِعيَق(؛ أسندها إلى تاء المتكلم؛ سُتسكِّ

ن القاف وهي ساكنة ستحذف الياء، سيكون حينئٍذ الفعل  قبلها، أي )ِعيَق(، سكِّ

مبنياا للمجهول وهو ُمسند إلى تاء المتكلم: )ِعْقُت(؛ المعنى )عاقني محمٌد(، 

 )ِعقُت(.

 )ِعْقُت( هنا اآلن هل التبس بشيٍء آخر؟ 

 (01:00:57)@ ال الب:

ا عن أمٍر من األمور فماذا  الشيخ: ا(، لو أنا الذي ِعقت محمدا )ِعقت محمدا

ا ستقول إذا أ قول؟ ُعقُت أم ِعقُت؟ عاَق، يعوُق، أم: عاق، يعيُق؟ عاَق، يعوُق، إذا

ا(، ما الذي يجوز يف البناء  أسندت األمر إليك وأنت فاعل: )ُعْقُت محمدا

للمجهول؟ قال لك: الكسر، تقول: )ِعْقُت( أنا، يعني أنا الذي عاقني ُمحمد، ولك 

 اإلشمام.

ل: ال؛ )ُعقُت( ال؛ ألنه سيلتبس بالُمسند والضم؟ هل لك )ُعْقُت(؟ يقو

 للفاعل.

ا وباعك سيدك فقلت: باعني ُمحمٌد،  عكس ذلك: )باَع(، يقول لو كنت مملوكا

ن األخير،  أردت أن تبني للمجهول ستقول: )بِْعُت(، يف )بِيَع(، )بِيَعُت(، ثم ُتسكِّ

 واألخير ساكن، والياء ساكنة، فحذفتها، صارت: )بِْعُت(.

ا )بِْعُت( طيب، )بِ  ْعُت( مبني للمجهول أم بِْعُت أنا بعُت؟ صار يف لْبس، إذا

يقول: نجعلها للمسند إلى الفاعل، فإذا أردت أن تبني للمجهول تقول: )ُبْعُت( 

 بإخالص الضم أو باإلشمام، هذا معنى قوله: 

َ نَب   وم ِخي َف َلب ٌس ُيج   َوإِن  بَِشك 

ور النحويين فإهنم ال يقولون بذلك، وإنما هذا الوجه الُمْلبِس يمنعه، أما جمه
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يقولون: ُتطبق هذه القواعد واللبس هنا ُمحتَمل، واللبس هنا ُيحتمل كما ُيحتمل 

 اللبس يف أبواب أخرى، والمعاين والسياقات والقرائن هي التي ُتبين األمر.

 (01:03:00)@ ال الب:

 والمنع يف هذا ضعيف. الشيخ:

 (01:03:06)@ ال الب:

الجمهور يقول: ال بد أن يدل السياق على المعنى، إذا لم يدل السياق  خ:الشي

على المعنى فالكلمة كلها ممنوعة، ال بد أن يكون يف سياق أو قرينة أو نحو ذلك، 

: )من باعَك بِعُت(، خالص، أو )من َعاقَك(؛ تقول: )ُعْقُت(،  كإن ُسئلت مثالا

 د أن يكون هناك قرينة تدل على المعنى.يعني عاقني أحٌد ال أريد أن ُأصرح به، ال ب

 (01:03:45)@ ال الب:

 يف المعتل العين؟ نعم، هذا قال، قال:  الشيخ:

َِ ُأِعىىىىىّو 
ىىىىِمم  َفىىىىاُثالَثِ ِ ىىىىر  َأَو اش   َواك 

 

ُ ِمىىىىو     َعي نىىىى  َوَضىىىىمب َجىىىىا َكُبىىىىوَع َفاح 

؛ ألن ا  لياء ال ُتسبق فقال: اِكِسر، )َقاَل(؛ اِكِسر القاف؛ ال بد أن تقلب األلف ياءا

 إال بفتح، صارت: )قِيَل(.

 هذا واضح، أنك تضم فتقول: )ُبوَع(؛ هذا الوجه الثاين.)َوَضمب َجا َكُبوَع( 

ِمم  )  (؛ اإلشمام هذا المعروف عند النحويين ذكرناه.َأَو اش 

)واكِسر ْأْو اشِمم( أم ُيقال: )واكِسر َأِو اشمم(؟ يعني  يف هذا البيق هو ُيقال:

)َأو( نفتحها أم نكسرها؟ يف هذا البيت: )َواْكِسْر َأْو اْشِمْم(؛ َأشِمم مبدوءة  الواو يف

هبمزة مفتوحة، الهمزة المفتوحة إذا كان قبلها ساكن يجوز لك أن ُتلقيها؛ أي 

تحذفها، وُتلقي حركتها على الساكن قبلها، فحينئٍذ ستقول: )َأَو(؛ ألن الُملقى عليه 
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 فتحة. 

ن أبوك؟( هذا ُيسمونه التحقيق، فإذا أردت أن ُتخفف ومثل ذلك لو قلت: )م

الهمزة بالحذف والنقل، فتنقل الحركة إلى الساكن قبلها فتقول: )مَن أبوك؟( هذه 

ُلغة فصيحة عند الحجازيين، الحجازيين يقولون: )مَن أبوَك(، والتميميين يقولون: 

 )مْن أبوَك(، ُيحققون الهمزة.

 (01:06:00)@ ال الب:

كذلك، أن تضم الشفتين كأنك ُتريد أن تنطق بضمة وواو، لكن تنطق  الشيخ:

 كسرة وياء، فتقول يف )اختاَر(: )ُاختيَر(.

 (01:06:25)@ ال الب:

ال، )أْو( ساكنة الواو، الحركة التي عليها منقولة ُملقاة من الحرف  الشيخ:

(، الفعل الذي بعدها، يعني )اِشمم أو َأشمم(؟ هي )َاشِمم(، ال ُيوجد )اِْشمم

)َاشمم( الفعل ُرباعي، وليس )إِشمم(؛ )إِْشمم( مِن )َشَمَم(، اإلشمام، تقول: 

ا(  ا(، )أعظم إعظاما إشمام؛ إفعال، ما الفعل من اإلفعال، أفعل إفعاالا )أكرم إكراما

 فهي أشمم.

 (01:07:20)@ ال الب:

 سداسي: )استخرج، استفهم، استخار(، سداسي عدة هذا. الشيخ:

 (01:07:33)@ ال الب:

 بعد ذلك:  ثم قال ابن مالك  الشيخ:

 وقابِىىىٌو ِمىىىن َظىىىرفم أو ِمىىىن َمهىىىَدرِ 

 

 أو َحىىىىىىرِف َجىىىىىىر  بِنِياَبىىىىىىةم َحىىىىىىرِي 

 وال ينىىىىوُب بعىىىىُض َهىىىىِذي إن ُوِجىىىىد   

 

 يف اللُىىىىِظ َمُعىىىىوٌل بِىىىىِ  وَقىىىىد َيىىىىرِد   
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 وباّتُىىىىىاقم َقىىىىىد ينىىىىىوُب الَثىىىىىاِن ِمىىىىىن

 

 بىىىىىاِب َك ىىىىىا فيمىىىىىا ال ِباُسىىىىىُ  ُأِمىىىىىن 

 بىىىىاِب َظىىىىَن وَأَرى الَمنىىىىُع اشىىىىَ َهر يف 

 

 وال أرى َمنَعىىىىىى  إذا الَقهىىىىىىُد َظَهىىىىىىر 

َقىىىىىا   َوَمىىىىىا ِسىىىىىَوى النَا ِىىىىىِب ِمَمىىىىىا ُعل 

 

ىىىىىىُب َلىىىىىىُ  ُمَحَققىىىىىى    بِىىىىىىال َرافِِع النَه 

 ذكر يف هذه األبيات بعض أحكام نائب الفاعل، فبدأها بقوله:  

 وقابِىىىٌو ِمىىىن َظىىىرفم أو ِمىىىن َمهىىىَدرِ 

 

 َجىىىىىىر  بِنِياَبىىىىىىةم َحىىىىىىرِي أو َحىىىىىىرِف  

 وال ينىىىىوُب بعىىىىُض َهىىىىِذي إن ُوِجىىىىد   

 

 يف اللُىىىىِظ َمُعىىىىوٌل بِىىىىِ  وَقىىىىد َيىىىىرِد   

 بيق أن الذي ينوب عن الُاعو بعد حذف  هو: ليقول بعد أن قرر يف أو 

المفعول به، فيقول: هناك أشياء ُأخر قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه، كـ: الظرف؛ 

والمصدر؛ ُيريد بالمصدر: المفعول المطلق،  ظرف الزمان وظرف المكان،

(؛ أي َحريٌة أن بِنِياَبةم َحرِيوحرف الجر، ُيريد الجار والمجرور، فهذه قد تنوب )

 تنوب عن الفاعل بعد حذفه.

معة(، فتقول: )ُجلس يوم الُجمعة(.  فالظرف كقولك: )جلس محمٌد يوم الجا

ا مؤدباا(، وتبني: )ُجلس المصدر المفعول المطلق تقول: )جلس محمٌد ُجلوسا 

 جلوٌس مؤدٌب(.

)جلس محمٌد على الكرسي(، وتبني علن المجهول  الجار والمجرور تقول:

 وتقول: )ُجلس على الكرسي(.

ا فهذه الثالثة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه، لكن إن ُوجد المفعول به معها  إذا

الكأس(، أو )أكرمُت كقولك: )أخذ ُمحمٌد القلَم من زيٍد(، أو )شربت العصير من 

ا(. ا شديدا ا إكراما ا اليوَم(، أو )أكرمت زيدا  زيدا
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 إذا ُوجد المُعول ب  فما الذي ينوب منها؟  
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 يقول ابن مالك: 

 وال ينىىىىوُب بعىىىىُض َهىىىىِذي إن ُوِجىىىىد  

 

 يف اللُىىىىِظ َمُعىىىىوٌل بِىىىىِ  وَقىىىىد َيىىىىرِد   

ا فإذا ُوجد المفعول به فالُحكم ما قرره يف البيت األول وهو  : أن المفعول به إذا

: )أخذ زيٌد القلم اليوم(؛ )ُأخذ القلم  هو الذي ينوب عن الفاعل، فتقول مثالا

 اليوم(، القلُم: نائب فاعل مرفوع، واليوم: يبقى على إعرابه السابق.

ا(؛ ابن للمجهول؛ تقول: )ُركبت السيارة ُركوباا  )ركبت السيارة ركوباا ُمريحا

ا(.  ُمريحا

 اِر(؛ ابن للمجهول: )ُزرعت نخلٌة يف الدار(.)َزرعت نخلةا يف الد

گ گ گ گ ڳ ): ؛ قال وعلى هذا كتاب اهلل 

ُصرفت: مبني للمجهول، ونائب الفاعل: أبصارهم، وتِلقاء:  ؛[47األعراف:] (ڳ

 ظرف مكان، بقي منصوباا.

 ؛[35ال وبة:] (گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ): -تعالى–وقال 

ا المفعول به هو الذي ناب، أما الجار ُتكوى جَباُهُهم وُجنُوُبُهم؛ بالرفع، إذا 

 والمجرور هبا فبقي على حاله.

؛ ُتسأل: مبني [8ال كاثر:] (ہ ھ ھ ھ ھ): -سبحانه–وقال 

 (ہ ھ ھ ھ ھ)للمجهول، ويوَم: ظرف زمان، أين نائب الفاعل؟ 
ُتسأل؛ مختوم بالالم، هذا فعل مبني للمجهول، ماذا بعد الالم؟  ؛[8ال كاثر:]

؛ نون مشددة هذه نون التوكيد، يومئٍذ: هذا ظرف زمان، أين نائب الفاعل؟  ُتسألنَّ

نائب الفاعل هو: واو الجماعة المحذوفة، وأصل اآلية لغوياا واهلل أعلم: ُتسألون، 

ثم ُتسألون، واو الجماعة ساكنة، ثم نون، ودخلت نون التوكيد، نون التوكيد 
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ثالث نونات، فُحذفت هذه دنا نون الرفع فصارت نمِشددة عبارة عن نونين، وع 

 النون نون الرفع للتخلص من المتشاهبات.

سقطت نون الرفع وجاءت نون التوكيد ُمشددة، النون األولى ساكنة، والثانية 

ُمتحركة، النون األولى ساكنة، وواو الجماعة ساكنة، فحذفنا واو الجماعة 

، فنائ ب الفاعل: واو للتخلص من التقاء الساكنين، فصارت الكلمة: لُتسأُلنَّ

 الجماعة المحذوفة.

وما ذكرناه هنا من أن المفعول به يجب أن ينوب عن الفاعل مع وجود الظرف 

والمفعول الُمطلق والجار والمجرور هو مذهب البصريين، سوى األخفش، 

 وتابعهم على ذلك: الجمهور.

 وهنا  قوالن آخران يف الم ىلة: 

يد بن َمْسعدة، فهو ُيجير نيابة غير القول األول لألخفش تلميذ ِسيبويه؛ سع

المفعول به، لكن بشرط أن يتقدم على المفعول به، كأن تقول: )أخذُت اليوَم 

ا(، و )ُأخَذ اليوَم قلٌم(؛ كالهما جائز  ا(، فيجوز عنده أن تقول: )ُأخَذ اليوُم قلما قلما

 ألن الظرف هنا تقدم على المفعول به.

 واستدل على ذلك بقول الشاعر: 

 س ُمنيب ىىىىىىىىىا امىىىىىىىىىرٌ  منَبىىىىىىىىى ٌ لىىىىىىىىىي

 

 للهىىىىىىىىىالحاِو م نىىىىىىىىىا م ذنَبىىىىىىىىى  

 وإنمىىىىىىا ُيرضىىىىىىىِ المنيىىىىىىُب ربىىىىىىى ُ  

 

 مىىىىىىىىا داَم معني ىىىىىىىىا بىىىىىىىىذكرم قلَبىىىىىىىى  

، أي ما داَم ُيعنَى بذكٍر ما داَم معني ا بذكرم قلَب هكذا تقول األبيات، باء مفتوحة،  

باا، بقي قلبه، ُيعنَى؛ مبني للمجهول، قلَبه: كان المفعول به ومع ذلك بقي منصو

ا لم ُيرفع على أنه نائب فاعل، فنائب الفاعل: بذكٍر؛ الجار والمجرور،  منصوباا إذا

 هكذا استدل.
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ا بقوٍل آخر:   واستدل أيضا

ىىىىىىىَن بالعليىىىىىىىاِي إال سىىىىىىىيدا  لىىىىىىىم ُيع 

 

ِ  إال ُذو ُهىىىىىىدى   وال َشىىىىىىَُ َذا الَرىىىىىى

ا مبني للمجهول، ومع ذلك قال: إال لم ُيعَن بالعلياِي إال سيدا، ُيعنَ:   سيدا، إذا

 فنائب الفاعل: الجار والمجرور يف األبيات.

والقول الثالث يف المسألة للكوفيين، فُهم ُيجيزون أن ُتنيب ما شئت؛ المفعول 

له، أو الظرف، أو الجار والمجرور، أو المصدر، مع أن المفعول به هو المقدم، 

 لكنه ال ُيوجبونه.

ٻ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ)ويستدلون لذلك بقراءة أبي جعفر: 

، قراءة الجمهور العشرة ومنهم [14الجاثية:] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ا، ال شاهد فيها،  ؛[14الجاثية:] (ڀ ڀ)حفص؛ قرائتنا:  أي؛ ليجزي اهلل قوما

ا؛ ال شاهد فيها، وقرأ جعفر المدين من القراء  وقرأ بعض العشرة: لنجزي قوما

ا بما كانوا يكسبون، فُيجزى: فعٌل  ا: هو العشرة: لُيجزى قوما  للمجهول، وقوما
ٌ

مبني

ا لم ُينَب عن الفاعل، فنائب الفاعل هو: الجار والمجرور  المفعول به منصوباا، إذا

 )بما كانوا يكسبون(.

أما إذا لم ُيوجد يف الكالم مفعول به فإننا نرتك بقية هذا الدرس للدرس القادم 

 .بعد الحج إن شاء اهلل؛ ألن الدرس سيتوقف إن شاء اهلل يف الحج

 واهلل أعلم، وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمدم وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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 الدرس التماسع والثالثون 

﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد النبي الهادي 

 -أَما بعد:األمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

اهلل وبيَّاكم، وتقبل منا ومنكم ومن  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم

الُحجاج، الليلة هي ليلة االثنين، السابع والعشرين من شهر ذي الحجة، من سنة 

، ونحن يف جامع الراجحي، بحي ثالثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 

الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس التاسع والثالثين، من 

 .[ ألُية ابن مالكشرح ]دروس 

ا أن ُيوفقنا لما ُيحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا  ونسأله  ا وأبدا دوما

 خالصة، وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم.

وهذا الدرس كما تعلمون هو آخر درٍس يف هذه السنة، فإن األيام تجري، 

ثم يزرع، ولكنه ال والسنوات تمضي، واإلنسان يف حياته يف مزرعة يزرع ثم يزرع 

ا فخير، يحصد ما زرعه إال حين يلقى ربه  ، فيجد ثمار ما زرع؛ إن خيرا

ا فال يلومن إال نفسه، كما قال ربنا  َيا »يف الحديث القدسي:  وإن شرا

يُكم  إَِياَها، َفَمن  َوَجَد َخ  ، ُثَم ُأَوف  ِهيَها َلُكم  َماُلُكم  ُأح  َِ َأع  َمِد ا َبن َآَدَم إَِنَما ِه ا َفَليح  ي ر 

 ُ  َ  ُ  .«اهللَ، َوَمن  َوَجَد َشي َر َذَلَك َفاَل َيُلَوَمَن إاَِل َن
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واإلنسان العاقل اللبيب يتأمل يف حياته ويف ُمضي أيامه قبل أن ينفد ُعمره ويقل 

 عمله ويندم، والت ساعة ّمندم.

بيات كنا توقفنا يا إخوان عند الكالم على باب نائب الفاعل، وشرحنا األ

على بناء الفعل للمجهول،  األولى إلى البيت الثامن، وفيها تكلم ابن مالك 

وبينا القاعدة العامة، والقواعد الخاصة لبناء الفعل للمجهول، ثم ُيكمل إمامنا ابن 

 : -عليه رحمة اهلل ورضوانه–الكالم يف باب نائب الفاعل فيقول  مالك 

 وقابٌِو ِمن َظىرفم أو ِمىن َمهىَدرِ .250

 

 أو َحىىىىىىرِف َجىىىىىىر  بِنِياَبىىىىىىةم َحىىىىىىرِي 

 وال ينوُب بعُض َهىِذي إن ُوِجىد  .251 

 

 يف اللُىىىىِظ َمُعىىىىوٌل بِىىىىِ  وَقىىىىد َيىىىىرِد   

 وباّتُىىاقم َقىىد ينىىوُب الَثىىاِن ِمىىن.252 

 

 بىىىىىاِب َك ىىىىىا فيمىىىىىا ال ِباُسىىىىىُ  ُأِمىىىىىن 

 يف باِب َظىَن وَأَرى الَمنىُع اشىَ َهر.253 

 

 َظَهىىىىىىروال أرى َمنَعىىىىىى  إذا الَقهىىىىىىُد  

َقىىا.254   َوَمىىا ِسىىَوى النَا ِىىِب ِمَمىىا ُعل 

 

ىىىىىىُب َلىىىىىىُ  ُمَحَققىىىىىى    بِىىىىىىال َرافِِع النَه 

 :يف هذه األبيات ذكر  

 بعض أحكام نا ب الُاعو

 : ففي البيت التاسع والعاشر وهما قوله 

 وقابِىىىٌو ِمىىىن َظىىىرفم أو ِمىىىن َمهىىىَدرِ 

 

 أو َحىىىىىىرِف َجىىىىىىر  بِنِياَبىىىىىىةم َحىىىىىىرِي 

 بعىىىىُض َهىىىىِذي إن ُوِجىىىىد   وال ينىىىىوُب  

 

 يف اللُىىىىِظ َمُعىىىىوٌل بِىىىىِ  وَقىىىىد َيىىىىرِد   

   :ذكر يف هاين البيتني أن الاي ينو: عن الفاعل بعد حافه أربعة أشياء 

 :المفعول به. األول 

 :الظرف؛ أي ظرف الزمان والمكان. والثاين 

 :المصدر؛ وُيريدون به عند اإلطالق: المفعول المطلق. والثالث 

 :جار والمجرور.ال والرابع 
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فذكر أن هذه األشياء األربعة تنوب عن الفاعل، أو نقول: إن هذه األشياء  

 األربعة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه.

 فالمفعول به كقولك: )أكرَم محمٌد األستاَذ(، ثم تقول: )ُأكرم األستاُذ(.

ا ا(، صاَم: فعٌل، محمٌد: فاعل، وشهرا : والظرف كأن تقول: )صاَم محمٌد شهرا

ا  هذا مفعوٌل به أم مفعوٌل فيه؟ يعني وقع الصيام عليه أم وقع الصيام يف زمانه؟ إذا

 فهو مفعول فيه، ظرف زمان، ثم تبني للمجهول فتقول: )ِصيَم شهٌر(.

(،  ونيابة المهدر؛ يعنِ المُعول الم لق كىن تقول: ا طويالا )جلسُت جلوسا

ا: مفعوٌل ُمطلق، طويالا  : صفة، ثم تبني للمجهول جلسُت: فعٌل وفاعل، جلوسا

 فتقول: )ُجلس جلوٌس طويٌل(.

)جلست على الكرسي(، ثم تبني للمجهول  ونيابة الجار والمجرور كىن تقول:

 فتقول: )ُجلس على الُكرسي(.

 فهذه األربعة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه.

ا يف هذين البيتين أن المفعول به متى ُوجد فهو الذي ينوب عن  وذكر أيضا

ا فالذي ينوب منها وجوباا: المفعول به، وإذا ال فاعل، فلو ُوجدت هذه األربعة معا

ُوجد المفعول به والجار والمجرور، أو ُود المفعول به والظرف، أو ُوجد المفعول 

 به والمصدر؛ فإن الذي ينوب من كل ذلك هو المفعول به ُوجوباا، وهذا قوله: 

 وال ينىىىىوُب بعىىىىُض َهىىىىِذي إن ُوِجىىىىد  

 

 اللُىىىىىىىىىىىىِظ َمُعىىىىىىىىىىىىوٌل بِىىىىىىىىىىىى ِ يف  

: )أكرم ُمحمٌد األستاذ اليوم(؛ فاألستاذ: مفعوٌل به، واليوَم: ظرف   فإذا قلنا مثالا

زمان، فإذا بنيت للمجهول وجب أن تقول: )ُأكرم األستاُذ اليوَم(، فاألستاَذ: نائب 

 فاعل، واليوَم: يبقى ظرف زمان.

ا شديدا  ا: مفعوٌل ُمطلق، فإذا أو إذا قلت: )أكرم محمٌد األستاَذ إكراما ا(؛ فإكراما
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ا(، وهكذا. ا شديدا  بنيت للمجهول تقول: )ُأكرم األستاُذ إكراما

 (.وَقد َيرِد  ثم ختم ابن مالك البيتين بقوله: )

 وال ينىىىىوُب بعىىىىُض َهىىىىِذي إن ُوِجىىىىد  

 

 يف اللُىىىىِظ َمُعىىىىوٌل بِىىىىِ  وَقىىىىد َيىىىىرِد   

ف والمصدر، والجار والمجرور؛ (؛ أن هذه الثالثة: الظروَقد َيرِد  ُيريد بقوله: ) 

قد تأيت مع المفعول به وهي التي تنوب عن الفاعل، وهذا يف شواهد قليلة، كيف 

عرفت أهنا قليلة؟ من إدخاله )قد( مع المضارع؛ ألن قد مع المضارع األصل فيها 

أهنا تدل على التقليل، وهذا مضطرد يف كالم المصنفين والماتنين، الذين يكتبون 

 لمصنفين إذا أدخلوا )قد( على المضارع فإهنم ُيريدون التقليل.المتون وا

وتُهيو ذلك أن ُيقال: إذا اج مع المُعول ب  مع الِرف أو المهدر أو الجار 

 والمجرور، أو اج معق كلها؛ فُيما ينوب حينئذم ثالثة مذاهب للنحويين: 

طبةا سوى ُوجوب إنابة المفعول به، هذا قول البصريين قا المذهب األول هو:

 األخفش.

البصريون وعلى رأسهم سيبويه وشيخه الخليل، سوى األخفش؛ ُيوجبون 

إنابة المفعول به، وهذا الذي قدمه ابن مالك وقرره يف البيت، وهذا هو الوارد يف 

الشواهد يف كالم العرب، يف القرآن الكريم، يف الحديث النبوي، يف الشعر والنثر 

 الُمحتج به.

؛ [47األعراف:] (گ گ گ گ): وله فمن ذلك مثالا ق

ُصرفت: مبني للمجهول، أبصارهم: هذا نائب الفاعل وقد كان مفعوالا به، وأصل 

الجملة لغوياا واهلل أعلم: )وإذا صرَف اهلُل(، أو: )وإذا صرفت المالئكة أبصارهم 

 ،[47األعراف:] (گ گ گ گ)تلقاء(، ُثم ُبني للمجهول فقيل: 

د مان مفعوالا به، وتلقاء: ظرف مكان؛ ألنه يدل على فأبصارهم: نائب فاعل وق
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مكان، ما الذي ُأنيب عن الفاعل؟ أبصارهم؛ فلهذا ُرفع، أما )تلقاَء(؛ فبقي  

 منصوباا على الظرفية.

 (گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ): -تعالى–ومن ذلك قوله 
، وأصل الجملة لغوياا واهلل أعلم: )فَتكوي المالئكُة هبا جباَهُهم(، ثم [35ال وبة:]

ُبني للمجهول فقيل: )ُتكوى هبا جباُهُهم(؛ اجتمع )جباههم( وقد كان مفعوالا به، 

ا يف القرآن  والجار والمجرور هبا، ومع ذلك ُأنيب المفعول به، هذا كثيٌر جدا

 الكريم.

وإذا ُأطلق األخفش يف النحو فالمراد به  والمذهب الثاين هو مذهب األخُش:

وسط وهو تلميذ سيبويه، وهو أشهر األخافشة هو: سعيد بن َمسَعدة، األخفش األ

 يف النحو، واألخافشة من النحويين قرابة اثني عشر، أشهرهم ثالثة: 

 سعيد بن َمسعدة؛ وهو تلميذ سيبويه. األخُش األوسط 

 :األخفش األكرب وهو من مشايخ سيبويه. والثاين 

 :األخفش األصغر، وُيقال: األخفش الصغير وهو: علي بن  والثالث

 يمان، من تالميذ الُمربد.ُسل

ا، أو الذي ال يرى يف الليل، أو الذي يضعف  واألخفش يعني الذي ال يرى جيدا

 نظره يف الليل، هذا ُيسمى األخفش.

األخفش ماذا يرى؟ األخفش ُيجيز نيابة غير المفعول به بشرط أن يتقدم، يعني 

: )أكرم محمٌد اليوم األ ستاذ(؛ فاليوم: لو ُوجد مفعول به وظرف، ووقلت مثالا

جاز، ولم يقل: يجب، جاز أن  فظرف، واألستاذ: مفعول به، يقول: إذا تقدم الظر

 ُتنيبه، فتقول: )ُأكرم اليوَم األستاَذ(.

أن ُتنيب المفعول به، فتقول:  ويجوو الوج  اآلخر ولعل  هو الُمقدم عنده:



 

 
e 

g h 

f  155 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 )ُأكِرم اليوَم األستاُذ(.

ةا( فعند االخفش يجوز لك أن تقول: وإذا قلَت: )زرع محمٌد يف البيت نخل

 )ُزرَع يف البيِت نخلةا(، ماذا أنبت؟ الجار والمجرور؛ فلهذا نصبت.

لو أنبت )نخلة( يعني المفعول به، لو أنبت المفعول به ماذا كنت تقول؟ كنت 

تقول: )ُزرعت يف البيِت نخلٌة(؛ ألن الفاعل ونائب الفاعل هما اللَّذان ُيؤثران يف 

ا وتأنيثاا.الفعل تذكي  را

ولو أنبت الجار والمجرور كنت تقول: )ُزرع يف البيِت نخلةا(، هذا جائز 

عندهم، نحن عند األخفش قلنا: يجوز أن ُتنيب المفعول به، وأن ُتنيب غيره بشرط 

 أن يتقدم.

 (00:16:15)@ ال الب:

 نعم، يجوز كما قررناه من قبل. الشيخ:

 ا بقول الراجز: استشهد بعض النحويين لمذهب األخفش هذ

 لىىىىىىىىىيس ُمنيب ىىىىىىىىىا امىىىىىىىىىرٌ  ُمنََبىىىىىىىىى 

 

 للهىىىىىىىىىالحاو ُم نىىىىىىىىىا م ذنَبىىىىىىىىى  

 وإنمىىىىىىا ُيرضىىىىىىىِ الُمنيىىىىىىُب رَبىىىىىىى ُ  

 

 مىىىىىىىىا دام معني ىىىىىىىىا بىىىىىىىىذكرم قلَبىىىىىىىى ُ  

 به، واسم المفعول  معني ا: 
ٌ

 بالشيء(، فالشيُء معني
َ

هذا اسم مفعول من )ُعني

ول؟ قررنا يف يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم أم عمل الفعل المبني للمجه

 الدرس الماضي أهني يعمل عمل الفعل المبني للمجهول.

ا )معنياا( يطلب نائب فاعل، بعده بذكٍر: جار ومجرور، وبعده قْلَبُه: وهو يف  إذا

 األصل مفعول به.

الشاعر ماذا أناب؟ أناب )بذكٍر(؛ فلهذا أبقى المفعول به منصوباا فقال: )ما دام 
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ا معنياا بذكٍر قلَبُه(، ولو   أناب المفعول به لكان يقول: )ما دام معنياا بذكٍر قلُبُه(، طبعا

يف األبيات هذا ما يصلح؛ ألن القافية يف كل األبيات الباء فيها منصوبة، يقول: 

ا  )امرؤ ُمنَبَُّه، متناٍس َذنَبُه، وإنما ُيرضي المنيُب ربَُّه( فلهذا ال بد أن تبقى الباء أيضا

 مفتوح يف كل القوايف.

 اآلخر:  وقال

ا ىىىىىىىَن بالعليىىىىىىىاِي إال سىىىىىىىيد   لىىىىىىىم ُيع 

 

ِ  إال ُذو ُهىىىىىىدى   وال َشىىىىىىَُ َذا الَرىىىىىى

 إال ُذو ُهدى(؛ يقول: )ُذو الُهدى يشفي ذا الَغي(  
ِّ

يقول: )وال َشفى َذا الَغي

 إال ُذو 
ِّ

يعني المهتدي يشفي ُيعالج الَغوي، هذا معنى قوله: )وال َشفى َذا الَغي

 ُهدى(.

، أين فاعله؟ يعني أين الشايف الذي فَشفى: فعل مبني لل معلوم، يحتاج فاعالا

 يضفي؟ )ُذو ُهدى(، والمفعول به المشفي: )ذا الَغي(.

كذلك يف الشطر األول أو يف البيت األول هذا إذا كان من الرجز فيكون األول 

 إال
ِّ

ُذو ُهدى(؛  بيتاا والثاين بيتاا، )لم ُيْعَن بالعلياء إال سيدا(؛ بيت، )وال َشفى َذا الَغي

 بيت آخر.

لم ُيْعَن بالعلياء إال سيدا، ُيعنَى: هذا مبني للمعلوم أم يف البيق األول يقول: 

ا سيحتاج إلى نائب فاعل، ماذا بعده؟ بعده: )بالعلياء( جار  للجهول؟ للمجهول، إذا

ا( ثم بنى: )لم ُيعن  ا: وقد كان مفعوالا به، يعني )عنيُت سيدا ومجرور، وبعده: سيدا

ا(، لو أناب المفعول به لكان يقول: )لم ُيعَن بالعبال (، ياء إال سيدٌ لعلياء إال سيدا

ا(، فمعنى ذلك أنه أناب الجار والمجرور.  لكنه أبقى المفعول به منصوباا )سيدا

ا( يف البيت أليست منصوباا على االستثناء؛ فمن ُيجيب؟   فإن قال طالب: )سيدا

َن بالعلياي إال سيدا  لم ُيع 
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خ، االستثناء الُمفرخ يف الحقيقة هذا ا ليس من االستثناء،  -كما قلنا–ستثناٌء ُمفرَّ

وإنما هو حصر أو قصر، يعني تأكيد، والمعنى: ُيعنَى بالعلياِء السيد، ُتريد أن ُتؤكد 

المسألة وتحصرها فتأيت بـ )إن( مع النفي، فتقول: )لم ُيعن بالعلياء إال سيٌد( فليس 

 س منصوباا على االستثناء، فهذا قول األخفش.هنا استثناء، يعني لي

والقول الثالث يف المسألة هو قول الكوفيين: إذ ُيجيزون نيابة ما شئت من هذه 

األربعة، وإن كان الُمقدم المفعول به، لكنهم يستحبون ذلك وال ُيوجبونه، فعلى 

 ذلك يجوز لك أن ُتنيب المفعول به أو ُتنيب غيره، سواٌء تقدم أم تأخر.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )وُيستشهد لهم بقراءة أبي جعفر: 

؛ القراء السبعة كلهم يقرأون اآلية [14الجاثية:] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ا:  ؛[14الجاثية:] (ڀ ڀ)بــ:  ا، وهو مبني للمعلوم، وقوما أي ليجزَي اهلل قوما

 مفعوٌل به، هؤالء السبعة.

ا كلهم يقرأون هكذا إال أبا جعفر  المدين، فأبو جعفر والعشرة؛ العشرة أيضا

 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)المدين هذا من القراء العشرة، وهو قرأ: 
ا(: مفعوٌل به، وبما كانوا: [14الجاثية:]  للمجهول، بعده )قوما

ٌ
؛ فُيجَزى: فعٌل مبني

ا( فمعنى ذلك أنه أناب الجار  جاٌر ومجرور، بما أنه أبقى المفعول به منصوباا )قوما

 جار والمجرور متأخر، مع أنه متأخر.والمجرور، هكذا قالوا، مع أن ال

 (00:24:05)@ ال الب:

ال، المعنى ما يتغير، المعنى ال يتغير، وسيأيت تنبيٌه على ذلك عندما  الشيخ:

 نتكلم على نيابة المفعول الثاين، المعنى ال يتغير، هي فقط أمور صناعية هنا.

لشواهد جاءت ال شك أن الغالبية الساحقة من ا والخالصة يف ذلك أن ُيقال:

على قول البصريين، ومن القواعد الُمقررة أنه ال ُيقاس على القليل، فلهذا ينبغي 
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ا هبذه الشواهد القليلة فإنه   أن ُيناب المفعول به متى ما ُوجد، أما إنابة غيره استشهادا

وقد ال يكفي، إال أن هذه الشواهد ُتنبئ عن الجواز القليل، كما قال ابن مالك: )

ني قد ورد يف بعض الشواهد القليل، وإتياهنا يف بعض الشواهد القليلة ال (، يعيرِد

يدل على الجواز الُمطلق، ومثال ذلك يف الشرع كثير، ومثال ذلك يف الحياة 

 الواقعي كثير.

: سنة مضطردة  قد يرد عن النبي  يعنِ يف األمور الشرعية مثال 

نة أن تفعل يف حياته، إال أنه قد يأيت حديٌث فيه خالف لهذه  السنة، فُيقال حينئٍذ: السُّ

كذا وكذا، وإذا فعلت يف أحياٍن قليلة هذا األمر الثاين فال بأس، فهذا داٌل على 

ا  الجواز، يعني أنه يجوز أن ُتخالف هذا األمر أحياناا قليلة، وأمثال ذلك كثيرٌة جدا

 يف الشرع.

القليل فإنه يدل على  فعلى هذا ُنقرر أن الذي ينبغي أن تقيس على الكثير، أما

، يعني لو قيل أحياناا.  أن هذا األمر جائز قليالا

ثالا من خمسين صفحة أو مائة صفحة، وأناب غير ميعني لو ألف إنساٌن كتاباا 

المفعول به يف موضع أو موضعين، ال نقول إن هذا خطأ، لكن لو أنابه يف الكتاب 

طأ، حتى ولو قيل إنه قد عشرين مرة فنقول: هذا خطأ أو صواب؟ نقول: هذا خ

، نقول: ورد قليالا فلماذا أكثرت منه أنت!  ورد قليالا

كإنساٍن مثالا ُيكثر من قراءة بعض اآليات يف الصالة عند من يقول: إن السنة أن 

تقرأ سورةا كاملة يف الركعة الواحدة، نعم، هذه السنة المضطردة الكثيرة عن النبي 

 ديث أنه قرأ آيات من سورة، يعني آيات قليلة عن الصحابة، جاء يف بعض األحا

ا. ، هذا وارد؛ لكنه قليٌل جدا  من سورة معينة مثالا

ا يقرأ آية أو آيتين فقط يف الركعة أو مثالا يف األسبوع يقرأ ما  فاإلنسان الذي دائما
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نقول: خمسين بالمائة، نقول: سبعين بالمائة؛ فهذا أخطأ أم أصاب؟ نقول: 

، ولو جاء يف حديٍث هذا األمر؛ ألن هذا يدل على الجواز أخطأت، خالفت السنة

 القليل، ما يدل على أن السنة أن تبقى هكذا.

، فلو أتى به  وهكذا ُيقال يف اللرة؛ أن األمر إذا جاء قليالا فينبغي أن يبقى قليالا

 األنسان قليالا ما ُنخطِّئه، ولو أراد الفصاحة يبقى على الكثير، لكنه لو أكثر من هذا

 القليل؛ أي قليٍل لو أكثر منه نقول: نعم وقعت يف الخطأ حينئٍذ.

فإن لم ُيوجد يف الكالم مفعوٌل به، وإنما ُوجد ظرُف، ومصدٌر، وجاٌر 

ومجرور، أو ُوجد ظرٌف ومصدٌر، أو ُوجد ظرٌف وجاٌر ومجرور، أو ُوجد مصدٌر 

ما شئت من غير وجاٌر ومجرور، فما الذي ُتنيبه حينئٍذ؟ فالجواب: لك أن ُتنيب 

تفضيل، ال نقول إن أحدها ُمقدٌم على اآلخر يف اإلنابة، هذه الثالثة إذا لم ُيوجد 

 المفعول به فلك أن ُتنيب أيها شئت من غير تقديم.

(، ثم بنيت للمجهول  ا طويالا : )جلسُت على الُكرسي جلوسا فلو قلت مثالا

(، و ا طويالا لك أن تقول: )ُجلس لجاز لك أن تقول: )ُجلس على الكرسي جلوسا

 جلوٌس طويٌل(، فُتنيب المصدر، كالهما فصيح، وكالهما متساوٍي 
ِّ

على الكرسي

 يف الفصاحة.

؛ أصل الجملة [13الحاقة:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ): قال 

(، يف الصوِر: جاٌر ومجرور،  واهلل أعلم: فإذا نفَخ الَمَلُك يف الصوِر نفخةا واحدةا

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )، ُبني للمجهول فقيل: ونفخةا: مفعوٌل ُمطلق، نفخ نفخةا 

فُأنيب المصدر، ولو ُأنيب الجار والمجرور لجاز فقيل:  ؛[13الحاقة:] (ڄ

.)  )ُنفخ يف الصور نفخةا واحدةا

، عندنا )فيه(: [68الثمر:] (ٺ ٺ ٿ ٿ): ويف اآلية األُخرى قال 



 

 
e 

g h 

f  160 
 ح ألفية ابن مالكشر

ل جاٌر ومجرور، وعندنا )ُأخرى( ما إعراهبا؟ ُنعيدها لألصل اللغوي، األص 

اللغوي واهلل أعلم: )نفخ الَمَلُك فيِه(؛ يعني يف الصوِر، )نفخ المَلُك يف الصوِر 

 أخرى(.

 (00:31:38)@ ال الب:

صفٌة لماذا؟ لنفخة، أين نفخة؟ محذوفة، األصل اللغوي واهلل أعلم:  الشيخ:

: مفعوٌل ُمطلق، وأخرى: صفة  )فإذا نفَخ الملُك يف الصوِر نفخةا أخرى(، فنفخةا

ول المطلق، ثم ُحذف المفعول الُمطلق وُأنيب عنه صفته، وهذا سيأيت يف للمفع

المفعول الُمطلق: أن الصفة تنوب عن الموصوف، تنوب عن الموصوف يف كل 

 األبواب، ومنها: المفعول المطلق.

)ُنفخ يف الصوِر ُأخرى(؛ أنت اآلن يف اإلعراب  وعلَ ذلك لو أردنا أن ُنعرب:

إعراب )ُأخرى(؟ نقول: مفعوٌل ُمطلق، )إذا نفخ الملُك يف الصناعي ماذا تقول يف 

الصوِر ُأخرى(؛ ما إعراب )ُأخرى(؟ نقول: مفعوٌل مطلق أم صفة؟ نقول: مفعوٌل 

لت تقول: هي صفة المفعول الُمطلق نابت منابه وأخذت إعرابه.  ُمطلق، فإذا فصَّ

 (00:33:10)@ ال الب:

ا يكون يف المعنى، ال يكون يف اإلعراب التقدير يف المعنى، التقدير إنم الشيخ:

الصناعي، يف اإلعراب الصناعي تقول: )أخرى( مفعوٌل مطلق، أما يف المعنى فال 

 شك أنه صفة لمفعوٍل ُمطلٍق محذوف.

ما الذي ُأنيب عن  ؛[68الثمر:] (ٺ ٺ ٿ ٿ)ثم نعود إلى آياتنا: 

يف اآلية كالهما الفاعل: الجار والمجرور فيه أم المفعول المطلق )األخرى(؟ 

جائز، فيه: جاٌر ومجرور وال يظهر عليه الرفع، وأخرى: مختوٌم بألف فإعرابه ُمقدر 

للتعذر، فال تبين هل الحركة ضمة فهو نائب الفاعل، أو فتحة فهو مفعوٌل مطلق، 
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فلهذا يف اإلعراب يجوز أن تجعل )فيه( هو نائب الفاعل، و )أخرى( هو المفعول 

 جعل )فيه( جار ومجرور، و )أخرى( هو نائب الفاعل.المطلق، ويجوز أن ت

؛ ُأذن: [39الح :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ): وقال 

 للمجهول، نائب الفاعل: للذين ُيقاتلون، أذن للذين: هذا جار ومجرور، 
ٌ

فعٌل مبني

 للمجهول، أين نائب الفاعل: واو الجماعة، الذي كان 
ٌ

ا فعٌل مبني وُيقاتلون: أيضا

 من قبل.

هنا ما أصله؟ كان مفعوالا به، أعده إلى األصل اللغوي: ُأذن  نائب الفاعل

للذين ُيقاتلون، )ُأذن للذين ُيقاتِلُهم الكفاُر(؛ ُيقاتِل: فعل، والكفاُر: فاعل، وهم: 

مفعوٌل به، هذا المفعول به )هم( انقلب يف )ُيقاَتلون( إلى واو الجماعة، لماذا 

ضمير نصب عندما كان مفعوالا به، إلى قلبته إلى واو الجماعة؟ يجب أن تقلبه من 

ضمير رفع عندما صار نائب فاعل، ألن الضمائر ُمخصصة، الرفع له ضمائر، 

 والنصب له ضمائر أخرى.

؛ [71الثخرف:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ): -وقال تعالى

 للمجهول، أين ناب الفاعل هل هو )عليهم( الجار والمجرور، أم 
ٌ

ُيطاُف: مبني

 ور، أم كالهما جائز؟ كالهما جائز.)بصحاٍف( الجار والمجر

؛ أين نائب الفاعل [36فاطر:] (ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ): -تعالى–قال 

ا الكالم على أهل النار، هم يف النار  ے ۓ ۓ )بعد أن تتأملوا اآلية؟ طبعا

ُف اهلُل عنهم من عذاهبا(؛  ؛[36فاطر:] (ڭ ڭڭ ما األصل اللغوي؟ )وال ُيخفِّ

ا ماذا يكون )من( هنا: حرٌف زائد للداللة عل ا زائدا ى التوكيد والتقوية، إذا كان حرفا

 إعراب )عذاهبا(؟ 

َف اهلُل: فعٌل وفاعٌل،  دعنا يف األصو: ُف اهلل عنهم من عذاهبا(؛ ُيخفِّ )وال ُيخفِّ



 

 
e 

g h 

f  162 
 ح ألفية ابن مالكشر

رف جار زائد، حعنهم: جاٌر ومجرور، من عذاهبا؛ أعرب )من عذاهبا(؟ مِن:  

، مجروٌر عذاهبا: مفعوٌل به، ما نقول اسم مجرور، نقو ل: مفعوٌل به منصوٌب محالا

لفظاا بِمن الزائدة؛ ألن األصل واهلل أعلم: )وال ُيخففُّ اهلل عنهم عَذاهبا( تقول: 

ُف اهلُل( هذا األصل، وتقول: )خففت من األمر(؛ هذه )مِن( زائدة.  )ُيخفِّ

فإذا تقرر ذلك فأين نائب الفاعل على قول الجمهور )عنهم( أم )من عذاهبا(؟ 

عذاهبا، وعند األخفش يجوز الوجهان؛ ألن الجار والمجرور ُمتقدم، وعند من 

 الكوفيين يجوز الوجهان، واهلل أعلم.

 يف أول البيتين:  وقول ابن مالك 

 وقابِىىىٌو ِمىىىن َظىىىرفم أو ِمىىىن َمهىىىَدرِ 

 

 أو َحىىىىىىرِف َجىىىىىىر  بِنِياَبىىىىىىةم َحىىىىىىرِي 

 ُكل جاٍر ومجروٍر ( يعني أنه ليس كل ظرٍف وال ُكل مصدٍر والوقابٌِو قوله: ) 

يجوز أن يقع، أو يجوز أن ينوب عن الفاعل، وإنما الذي ينوب من هذه الثالثة عن 

الفاعل هو الذي يقبل ذلك منها، ومتى يقبل ذلك منها؟ يقبل ذلك منها إذا كان 

ا، ُيمكن أن  ا، يعني إذا أنبتها عن الفاعل ويبقى المعنى على ذلك تاما معناها تاما

 حتاج إلى شيٍء آخر.تقف عليه، ما ي

: ا(؛ فعٌل وفاعٌل ومفعوٌل مطلق، هنا ابن  يعنِ لو قلنا مثال  )جلسُت جلوسا

 للمجهول، ماذا سُيقال؟ )ُجلَس جلوٌس(.

لي، أريد أن أقول لك جملةا مفيدة، فأقول:  ه)يا ُمحمد( انتب اآلن لو قلق لك:

لس نوم!، )جلس جلوس(، تقول: أعلم أنه جلس جلوٌس، يعني ُجلس قيام أو ُج 

جلس جلوس، أعرف، جملة غير مفيدة، ما الذي ُجلس؟ فقولك: )جلس 

ا  جلوٌس( جملة غير مفيدة، ألنك إذا قلت: )ُحلَس( ُعلم أن الذي ُجلس جلوسا

 وليس شيئاا آخر.
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ا( جملة ال تصح، ال تصح هذه الجملة، فكلمة )جلوٌس(  ا فـ )جلس جلوسا إذا

يابة، متى يكون قابالا للنيابة؟ إذا تم به المعنى هنا مصدر، ولكنه مصدٌر غير قابٍل للن

بحيث ُيوصف أو ُيضاف، لو ُوصف أو ُأضيف كُمَل معناه وتم وصحت نيابته عن 

 الفاعل.

(، ثم بنينا للمجهول فقلنا: )ُجلس جلوٌس  ا طويالا فلو قلت: )جلسُت جلوسا

 طويٌل( حينئٍذ فيه فائدة.

لس جلوُس المتعِب( مضاف أو )جلسُت جلوَس الُمتَعب(، ثم قلت: )ُج 

 ومضاٌف إليه، هنا فيه فائدة، استفدت شيئاا.

( فعٌل وفاعٌل وظرف زمان، ابن  وكذلك يف الِرف؛ لو قيو: )صام محمٌد ُمدةا

للمجهول: )ِصيم مدٌة(؛ هنا ما يصح؛ ألن الظرف هنا ال ُيفيد، ألنك إذا قلت 

زمان، هل هناك احتمال )ِصيم( ما الذي ِصيم؟ ال شك أن الذي َصيَم مدٌة من ال

آخر؟ صيم يعني صيم مدة من الزمان، ما يف فائدة يف قولك: )صيم ُمدة( أو: )صيم 

وقٌت( أو )صيَم زماٌن( هذه ُجمل ال فائدة منها فال تصح، وإنما تصح إذا ُوصفت 

أو ُأضيفت، يعني إذا تم هبا المعنى وكُمل، كأن تقول: )صيم ُمدٌة طويلٌة(، أو )صيَم 

(.وقٌت طو  يٌل(، أو )ِصيم وقت الحرِّ

)صيَم يوٌم( يصح أم ال يصح؟ يصح، هنا ما ُوصف وال ُأضيف، هنا يف صفة 

مفهومة مقدرة، )ِصيم يوٌم( يعني صيَم يوم واحٌد، كقولك: )ِصيَم يومان(؛ يعني 

صيم يوماِن اثنان، هنا صفة مفهومة، وكذلك )صيَم شهٌر( هنا يصح، يعني شهٌر 

 واحٌد.

ذلك فبقي أن تعلم أن المراد بنيابة الجار والمجرور عن الفاعل يف فإذا فهمت 

( أن النائب من الجار والمجرور هو المجرور 
ِّ

: )جلسُت على الُكرسي قولنا مثالا
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 فقط، هذا مذهب الُمحققين من النحويين كابن هشاٍم وغيره. 

ا، وهذا قوٌل ضعيف.  وقيل: إن النائب الجار والمجرور معا

ئب حرف الجر فقط، وهذا قوٌل باطل؛ ألن الحرف ال تدخله وقيل: إن النا

 األحكام اإلعرابية.

وهذه القضية تنبني على قضيٍة أخرى ُأحب أن ُأشير إليها اآلن بسرعة، وستأيت 

إن شاء اهلل بشيٍء من التفصيل يف الباب بعد القادم، وهو باب تعدي الفعل ولزومه، 

ا(، وهو: أن الفعل يتعدى إلى مفعوله يف نح ا( و )ضربُت زيدا و قولك: )أكرمُت زيدا

الفعل هنا تعدى إلى المفعول به، تعدى إليه بنفسه، الفعل هنا بنفسه يعني م دون 

 مساعدة شيٍء آخر تعدى إلى المفعول به فنصبه.

: )سلمُت على زيٍد(؛ الفعل هنا: سلَّم، التسليم وقع على من؟  فإذا قلنا مثال 

ا فالفعل  هنا وقع على زيد أم لم يقع على زيٍد يف قولنا )سلمُت وقع على زيد، إذا

على زيٍد(؟ يقع على زيد، إال أن الفعل هنا ضعيٌف ال يصل إلى المفعول به بنفسه، 

 فاحتاج إلى ُمقوٍي ُيقويه وُيوصله إلى المفعول به وهو: حرف الجر.

صل حرف الجر ما وظيفته مع الفعل الالزم؟ وظيفته مع الفعل الالزم أنه ُيو

ي الفعل إلى المفعول به.  الفعل إلى المفعول به، ُيعدِّ

)سلمُت على زيٍد(، زيٍد: مفعوٌل للفعل أم ليس مفعوالا  ذلك قولنا:فعلى 

للفعل؟ مفعوٌل للفعل، لكن مفعوٌل للفعل نفسه؛ يعني من دون مساعدة، أم وصل 

إلى هذا  إليه الفعل بمساعدة؟ وصل إليه الفعل بمساعدة، فلهذا ينسبون العمل

 المساعد، إلى حرف الجر.

لكن ال شك أن المعنى عندما تتدبر يف المعنى ال شك أن الفعل واقٌع على هذا 

ي واقٌع على مفعوله.  المجرور، واقٌع عليه كما أن الفعل المتعدِّ
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: )أخذُت الكتاَب( هنا األخذ وقع على الكتاب، وقولك:  فقولك مثال 

ا وقع على الُكرسي أم لم يقع على الُكرسي؟ )جلسُت على الُكرسي(؛ الجلوس هن

؟ مفعوٌل، الفرق  ا فالُكرسي مفعوٌل للجلوس أم ليس مفعوالا وقع على الُكرسي، إذا

ي فعٌل قوٌي يصل بنفسه، والالزم فعٌل ضعيٌف ال يصل إلى  بينهما: أن المتعدِّ

 مفعوله إال بحرف الجر.

لفعل الالزم، يعني فإذا تقرر ذلك علمنا أن المجرور بحرف الجر بعد ا

)محمد( يف )سلمت على ُمحمد(، و )الكرسي( يف )جلست على الُكرسي( 

 مفعوٌل به أم ليس مفعوالا به يف الحقيقة؟ مفعوٌل به.

فإذا تقرر ذلك كان قولك )سلمُت على محمٍد( ثم بنيت الُجملة للمجهول 

ى محمد(؟ فقلت: )ُسلَِّم على ُمحمٍد( كان النائب عن الفاعل )محمد( أم )عل

(، ثم )ُأكرَم محمٌد(؛ ألن الفعل واقٌع ا)محمد( فقط، كما تقول يف )أكرمٌت محمدا 

 على ُمحمد يف )أكرَم محمٌد(، ويف )ُسلَم على محمٍد(.

أن الذي ينوب عن الفاعل من الجار  إن المحققين يرون ُنلخص فنقول:

ليل من تعدي والمجرور هو المجرور فقط، لماذا قالوا ذلك؟ لما شرحناه قبل ق

 الفعل ولزومه.

 ظاهر بيت األلفية يف قول ابن مالك: 

 وقابِىىىٌو ِمىىىن َظىىىرفم أو ِمىىىن َمهىىىَدرِ 

 

 أو َحىىىىىىرِف َجىىىىىىر  بِنِياَبىىىىىىةم َحىىىىىىرِي 

ظاهر البيت يدل على أن ابن مالك يقول بالقول األول أن النائب: المجرور  

لثالث: حرف الجر فقط، أم الثاين: الجار والمجرور، أم الثالث: حرف الجر فقط؟ ا

ح به يف الُكتب النثرية كـ )شرح  فقط، وهو ال يقول بذلك؛ ألن القول الذي صرَّ

الكافية الشافية(، وكـ )التسهيل( أعظم كتبه، صرح بأن ُمراده: الجار والمجرور، 
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 يعني القول الثاين. 

 (00:51:50)@ ال الب:

(؟ من ُيجيب يا إخ الشيخ:
ِّ

 وان؟ كيف ُنعرب )ُجلس على الُكرسي

 (00:52:15)@ ال الب:

(؟  الشيخ:
ِّ

 دع )ُجلَس(، )على الُكرسي

 (00:52:24)@ ال الب:

 جاٌر ومجرور يف محل رفع نائب فاعل، ُمحاولٌة أخرى؟  الشيخ:

 (00:52:38)@ ال الب:

 تأمل أكثر، أنت قريٌب من اإلجابة لكن تأمل أكثر. الشيخ:

 (00:52:50)@ ال الب:

يلك، لكن يجب عليك أن تقول: إن هذا اإلعراب ال بأس، كقول زم الشيخ:

على قول الُمحققين، اإلعراب سيختلف باختالف هذه األقوال، فعلى قول 

المحققين الذين يرون أن نائب الفاعل هو المجرور فقط؛ فـ )على( حرف جر، و 

( هو نائب الفاعل فقط، نائب الفاعل مجروٌر لفظاا بـ )على(، مرفوٌع 
ِّ

)الكرسي

.  محالا

ا سيكون:  وعلى القول الثاين الذين يرون أن نائب الفاعل الجار والمجرور معا

ا نائب فاعٍل يف محلِّ رفع.  )على الُكرسي( جاٌر ومجرور، والجار والمجرور معا

 والقول الثالث قلنا أنه باطل.

 (00:53:55)@ ال الب:
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بالحلِّ على كل األقوال؛ التعلق هنا بالفعل، الجار والمجرور يتعلق  الشيخ:

( ما الذي حلَّ على الُكرسي؟ يعني وقع فيه؟ 
ِّ

فيه، تقول: )ُجلس على الُكرسي

 الجلوس، فـ )على الُكرسي( ُمتعلٌق بـ )جلس(.

 (.00:54:20)@ ال الب:

: ُنعيدها إلى األصل فنعم،  الشيخ: : )ُجلست الُقرفصاُء(، أوالا لو قلنا مثالا

ا إعادة الكالم إلى األصل ه ي التي ُتبين حقائق األمور، تستطيع أن اللغوي، دائما

ُتعيدها إلى األصل؟ )جلسُت القرفصاء( هذا األصل القريب، واألصل البعيد: 

)جلسُت الجلسَة القرفصاَء(، جلسُت: فعٌل وفاعل، الجلسَة: مفعوٌل مطلق، 

 والقرفصاَء: صفة.

كان لسُت القرفصاَء( ما إعراب )القرفصاَء( مفعوٌل ُمطلق، وقد جثم قلنا )

لسُت القرفصاُء( ألن جصفةا للمفعول الُمطلق، فعلى ذلك يجوز أن تقول: )

المفعول الُمطلق هنا يف األصل موصوف، يجوز أن تقول: )جلسُت القرفصاُء(، أو 

 )جلسُت جلستاِن(، يعني جلستان اثنتان.

: )صيَم رمضاٌن( آسف، )صيَم رمضاُن( ألن )رمضان(  أريد أن أسأل سؤاالا

 الصرف، )ِضيَم رمضاُن(؛ أعرب.ممنوٌع من 

 (00:56:00)@ ال الب:

 للمجهول، ورمضاُن؟  الشيخ:
ٌ

 فعٌل مبني

 (00:56:06)@ ال الب:

ال، رمضان ال يرتحل، رمضان: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه  الشيخ:

 الضمة، وأصله؛ هذا سؤالي، وأنت أجبت، وأصله؟ 
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 (00:56:17)@ ال الب: 

 أم مفعوٌل ُمطلق؟  مفعول به، أم ظرف، الشيخ:

 (00:56:24)@ ال الب:

 وأصله؟ الشيخ:

 (00:56:26)@ ال الب:

: )صام المسلمون رمضان(، ما إعراب )رمضان( حينئٍذ؟ الشيخ:  مثالا

 (00:56:35)@ ال الب:

مفعوٌل به؟ أنت يف أول إعرابك قلت: ظرفاا، لماذا عدلت عنه إلى  الشيخ:

فيه، أم مفعوٌل به؟ يعني )صام  المفعول به، )رمضان( ظرف، يعني مفعوٌل 

ا مفعوٌل فيه،  المسلمون رمضاَن(؛ الصيام وقع على رمضان، أم وقع يف رمضان؟ إذا

فهو ظرف زمان، )صاَم( هذا فعٌل الزم، فـ )صام المسلمون رمضاَن( هذا ظرف 

 زمان.

 بعد ذلك:  ثم قال ابن مالك 

 وباّتُىىىىىاقم َقىىىىىد ينىىىىىوُب الَثىىىىىاِن ِمىىىىىن

 

 ا ال ِباُسىىىىىُ  ُأِمىىىىىنبىىىىىاِب َك ىىىىىا فيمىىىىى 

 يف بىىىىاِب َظىىىىَن وَأَرى الَمنىىىىُع اشىىىىَ َهر 

 

 وال أرى َمنَعىىىىىى  إذا الَقهىىىىىىُد َظَهىىىىىىر 

ا آخر لنائب الفاعل وهو: إنابة أو ُحكم نائب الفاعل   ذكر يف هذين البيتين ُحكما

 مع ُوجود أكثر من مفعول.

مفاعيل:  لو ُوجد يف الجملة مفعوالن؛ أول وثاٍن، أو ُوجد يف الجملة ثالثة

، وثالث، ووجود أكثر من مُعول ال ُي هور يف العربية إال يف ثالثة أبواب:   أول، وثانم

 ،تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخرب. باب ظن وأخواتها 
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 :باب كسى وأخواهتا، تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ  والباب الثاين

 والخرب.

 :المفاعيل. والباب الثالث 

ا فكالمنا اآل ن عن نائب الفاعل يف هذه األبواب الثالثة، إذا حذفت الفاعل إذا

 هل ُتنيب المفعول األول، أم الثاين، أم الثالث؟ 

أما المفعول األول فإنابته جائزٌة باتفاق، وأما المفعول  الجواب أن ُيقال:

 الثالث فإنابته ممتنعة، وأما المفعول الثاين فإنابته جائزٌة إذا ُأمن اللَّبس.

د نقول: أما المفعول األول فإنابته جائزٌة باتفاق، وأما المفعول الثالث ُنعي

 فإنابته ممتنعة، وأما المفعول الثاين فإنابته جائزة إذا ُأمن اللبس.

: )كسوُت الفقيَر ثوباا(؛ هذا من باب كسى، ابن للمجهول؛ الجائز  فإذا قلنا مثال 

المفعول األول، ويجوز أن ُتنيب  والُمقدم أن تقول: )ُكسي الفقيُر ثوباا( فُتنيب

 الفقيَر ثوٌب(.
َ

 المفعول الثاين فتقول: )ُكسي

 الفقيَر ثوٌب( هل يقع عندك َلْبس؟ 
َ

إذا قلت لك: )ُكسي الفقيُر ثوباا( أو )ُكسي

 ما يقع عندك لْبس.

فإن قلت لي: كيف أعرف المفعول األول من الثاين؟ )الفقير( األول، و )ثوباا( 

 نا أن هذا األول، وهذا الثاين؟ الثاين، كيف عرف

المفعول األول ال يجوز أن ُتقدمه أو ُتؤخره، يجوز أن ُتقدم الثاين على األول، 

تقول: )كسوُت ثوباا الفقير( لكن تعرف األول: المفعول األول هو الفاعُل يف 

المعنى، والمفعول الثاين هو المفعول به يف المعنى، يعني: )كسوُت الفقيَر ثوباا(؛ 

لفقير: هو الفاعل ألنه اآلِخر، وثوباا: هو الثاين؛ ألنه المأخوذ، المفعول به، ا

 فالمفعول األول هو الفاعل يف المعنى، والثاين هو المفعول به يف المعنى.
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ا( ثم بنيت للمجهول؛ لكانت إنابة األول هي   ا قائما ولو قلت: )ظننُت زيدا

ا(، وجاز إنا ا قائٌم(؛ وال األولى، فتقول: )ُظنَّ زيٌد قائما بة الثاين فُيقال: )ُظنَّ زيدا

 يحدث لْبٌس عندك.

ا المسألَة سهلةا(، ثم بنيت للمجهول كان األولى  وإذا قلُت: )أعلمُت محمدا

والُمقدم أن ُتنيب األول فتقول: )ُأعلم محمٌد المسألة سهلةا(، وجاز إنابة الثاين 

ا المسألُة سهلةا(.  فُيقال: )أعلم محمدا

س يف إنابة الثاين فإن إنابته حينئٍذ ُممتنعة، اللْبس يحدث عندما ال فإن حدث لبْ 

تعرف المفعول األول من الثاين، عندما ال تعرف اآلخر، يعني الفاعل من المفعول، 

ا(،  ا(، أنت عندك )عمرو(، تملك )عمروا ا عمروا ُيمثلون لذلك بنحو: )أعطيت زيدا

ا بأن ُتهديه هذا الرجل  ا(؛ أين أردت أن ُتكرم زيدا ا عمروا فقلت: )أعطيُت زيدا

ا(،  ا(، وأين المفعول الثاين المأخوذ؟ )عمروا المفعول األول؛ يعني اآلخر؟ )زيدا

ا(، هنا يجب أن ُتقدم األول وتؤخر الثاين، أعطيُت؛ هذا  ا عمروا هنا: )أعطيت زيدا

ا(. ا عمروا  مبني للمعلوم، )أعطيت زيدا

 زيدٌ  ابن للمجهول:
َ

عمرٌو(؛ فاألول هو الذي ُبني  يجب أن تقول: )أعطي

ا عمرٌو(؛ لكان األول هو عمرٌو، وكان  للمجهول، ألنك لو قلت: )ُأعطي زيدا

ا( هو المفعول الثاين الُمقدم، هنا ال يجوز إال أن ُتنيب األول، أنت ماذا ُتريد؟  )زيدا

 ما األول عندك؟ األول هو الذي ُتنيبه حينئٍذ عن الفاعل.

 سألة.هذا هو الراجح يف الم

ا، بلْبٍس أو من دون لْبٍس،  ( ُمطلقا وبعض النحويين منع إنابة الثاين يف )باب ظنَّ

ا، ونحن أجزناها بعدم اللبس.  يف باب ظن؛ منعها ُمطلقا

 وبعض النحويين أجاز نيابة الثالث عند عدم اللْبس، هذه أقواٌل ضعيفة.
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ا أما القول الراجح يف المسألة فهو الذي قدمناه: أن األول ت جوز إنابته مطلقا

 باتفاق، والثاين تجوز إنابته عند عدم اللْبس، والثالث إنابته ممتنعة

 أما إمامنا ابن مالك فإنه يقول: 

 وباّتُىىىىىاقم َقىىىىىد ينىىىىىوُب الَثىىىىىاِن ِمىىىىىن

 

 بىىىىىاِب َك ىىىىىا فيمىىىىىا ال ِباُسىىىىىُ  ُأِمىىىىىن 

ا فالثاين يف باب )كسى( يقول: إنابة الثاين يف باب )كسى( عند عدم اللبْ   س إذا

هذه جائزة باتفاق، كالمه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، إنما الخالف يف باب 

.)  )ظنَّ

(؛ يف هذين البابين؛ باب )ظن(، وباب )أرى( يف باِب َظَن وَأَرىثم قال: )

( إنابة الثاين األشهر  يقول: يف هذين البابين المنع اشتهر عند النحويين، يف باب )ظنَّ

نوب، وكذلك الثالث يف باب )أرى(، الثالث يف باب عند النحويين أن الثاين ال ي

ا المشهور عند النحويين منع إنابته.  )أرى( يقول: أيضا

يف باب )ظن( ويف باب )أرى( يقول: المشهور عند النحويين: مع إنابة الثاين يف 

، ومع إنابة الثالث يف باب )أرى(، وأنت يا ابن مالك؟   باب ظنَّ

 يقول: 

 الَقهُد َظَهر وال أرى َمنَع  إذا

 يعني ُيجيز المسألة عند عدم اللْبس

 نقف بعد ذلك عند بعض الشواهد: 

 (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ): قال 
 للمجهول، أين نائب الفاعل يا [269البقرة:]

ٌ
؛ الفعل: )ُيؤَتى( وهو فعٌل مبني

 ؟[269البقرة:] (ى ائ ائ)إخوان، 
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 (01:07:47)@ ال الب: 

 )ومن ُيؤت أنت(؟  الشيخ:

 .)ومن ُيؤت الحكمة(؛ نائب الفاعل: اهلل  ال الب:

، أصل الجملة لغوياا: )ومن ُيؤتِِه اهلُل ال، اهلل هو الفاعل  الشيخ:

الحكمَة(، ثم بنينا للمجهول فصارت الجملة: )ومن ُيؤَت الحكَمة(؛ ضميٌر مسترٌت 

 تقديره: هو، يعود إلى: من؟ من ُيؤَت الحكمة، والحكمَة: مفعوٌل ثاٍن.

يعني فقد آتاه  ؛[269البقرة:] (ەئ ەئ وئ وئۇئى ائ ائ )

ا(، فهو: مفعول أول صار نائب  ا، ثم ُبني للمجهول: )فقد ُأويت هو خيرا اهلل خيرا

ا: المفعول الثاين.  فاعل، وخيرا

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ): وقال 

نائب  ؛[75الُرقان:] (ۓ ڭ ڭ)، [75الُرقان:] (ۆ

جزيهم اهلل الغرفَة(، أين الفاعل: واو الجماعة، واألصل اللغوي: )أولئك ي

المفعول األول ـ )َيجزي(؟ )ليجزيهم اهلُل الغرفَة(؛ المفعول األول: هم، يجزيهم، 

 والثاين: الغرفة.

يعني قلب  ؛[75الُرقان:] (ۓ ڭ ڭ)ثم بنى للمجهول: 

)ُهم( من ضمير نصب إلى ضمير رفع )واو الجماعة(، أما )الغرفة( المفعول الثاين 

 فبقيت منصوبة.

 كذلك واو الجماعة. :[75الُرقان:] (ۇ)

 (ٿ ٿ ٹٹ)؛ وتأملوا يف هذه اآلية يا إخوان: قال 
تأملتم فيها نسأل؟ هنا أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل: األنفس،  ،[128الن اي:]
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: مفعوٌل به.  والشحَّ

السؤال: ما الذي ُأنيب عن الفاعل؛ المفعول األول أم المفعول الثاين؟ يعني ما 

ٿ ٿ )للغوي لهذه الجملة؟ ما معنى هذه اآلية واهلل أعلم؛ األصل ا

  ؟[128الن اي:] (ٹٹ

(، فإن )حضَر( فعٌل  أصو الجملة لروي ا واهلل أعلم: حَّ )أحضَر اهلُل األنفَس الشُّ

متعٍد، تقول: )حضَر محمٌد الدرَس(، يعني جاء إليه، وتقول: )حضرت األنفُس 

(؛ يعني جاءت إليه. حَّ  الشُّ

ا فاأل ينا )حضرت( بالهمزة وقلنا: إذا (؛ ثم عدَّ حَّ ول: )حضرت األنُفُس الشُّ

ا الدرَس(؛ يعني جعله  (، كقولك: )أحضَر األستاُذ محمدا حَّ )أحضَر اهلٌل األنفَس الشُّ

ٿ ٿ )يحضر، جعله يجيء إلى الدرس، ثم ُبني للمجهول فقيل: 

اعل، لكن فُأحضرت: مبني للمجهول، واألنفُس: نائب ف ؛[128الن اي:] (ٹٹ

ح: المفعول الثاين،  كانت المفعول األول أم الثاين؟ كانت المفعول األول، والشُّ

 هذا هو قول الجمهور.

ح هو  وقال بعض العلماي: حُّ األنفَس(، الشُّ إن المعنى واهلل أعلم: )حضر الشُّ

ينا الفعل بالهمزة فقيل: )أحضَر اهلُل الش حَّ الذي حضر األنفس يف هذا المقام، ثم عدَّ

ح(: المفعول األول، و )األنفس( على ذلك: الثاين؛ على  األنفَس(، يعني )الشُّ

 ذلك، المفعول األول ألنه الذي يحضر الفاعل.

ثم قِيل: )ُأحضَر الشحَّ األنفُس(؛ يعني ما الذي ُأنيب عن الفاعل؟ األول أم 

 .[128الن اي:] (ٿ ٿ ٹٹ)الثاين؟ الثاين، ثم ُقّدم فقيل: 

نى: كالهما جائز، فإن قيل بالقول الثاين صارت اآلية دليالا على من حيث المع
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إنابة المفعول الثاين، وهذا يستدل به من أجاز إنابة المفعول الثاين، وإن قيل بقول  

 الجمهور وهذا هو الظاهر فيكون ذلك من إنابة المفعول األول.

 بقوله:  ويف آخر الباب يختم إمامنا ابن مالك 

َقىىىىىاَوَمىىىىىا ِسىىىىىَوى ال  نَا ِىىىىىِب ِمَمىىىىىا ُعل 

 

ىىىىىىُب َلىىىىىىُ  ُمَحَققىىىىىى    بِىىىىىىال َرافِِع النَه 

ذكر يف هذا البيت أن باقي المفاعيل مما لم ُينَْب عن الفاعل فإنه يبقى على  

نصبه، لو كان عندنا مفعوالن مثالا أنبنا أحدهما ُمناب الفاعل، والثاين ُنبقيه على 

بنا األول؛ ماذا نفعل بالثاين والثالث؟ ُنبقيهما نصبه، ولو كان عندنا ثالثة مفاعيل فأن

 على النصب، وهذا قوله: 

َقىىىىىا  َوَمىىىىىا ِسىىىىىَوى النَا ِىىىىىِب ِمَمىىىىىا ُعل 

 

 ..........................بِال َرافِِع؛  

ُب َلُ  ُمَحَقق يعني مما ُأنيب عن الفاعل فارتفع، ماذا له؟ )   (.النَه 

  وننظر بعد ذلك إلى شواهد ُأخرى:

 ؛ نائب الفاعل هنا: الشمس.[9القيامة:] (ڭ ڭ ڭ): قال 

؛ أين نائب الفاعل؟ ضميٌر [4النجم:] (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ): -سبحانه–قال 

مسترت، متى نجعل الفاعل أو نائب الفاعل مسترتاا؟ إذا تقدم الفاعل أو نائب الفاعل 

 يف المعنى.

 ؛[36هود:] (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)قال: 

 (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)ية؛ تأملوا يف اآل
 للمجهول، أين نائب الفاعل؟  ،[36هود:]

ٌ
: فعٌل مبني

َ
ېئ ېئ ىئ ىئ )أوحي

 .[36هود:] (ىئ ی ی ی ی

نائب الفاعل ذكرنا يف أول الدرس أنه يأخذ جميع أحكام الفاعل، ومن أحكام 
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ا، الفاعل أول ك  مة يف تعريف الفاعل: هو اسم، هللالفاعل أنه ال يقع إال اسما

اسٌم؟ أنا سؤالي: هل  ؛[36هود:] (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)قولنا: 

هذا اسم؟ ال، ونعم،  [36هود:] (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)هو اسم؟ 

من تؤيدون؟ ال تحد عن الجواب؛ اسم أم ليس باسم؟ إن قلتم: أنه ليس باسم 

 فليس بنائب فاعل.

 اسم. ال الب:

 ليس باسم. ال الب:

شرحناه أكثر من مرة يا إخوان أن االسم نوعان:  الجواب: هو اسم؛ لما الشيخ:

 اسٌم صريٌح، واسٌم مؤول.

ل من مصدرٍ   فالصريح االسم المعروف، والمؤول هو ما انسبك، يعني ما َتأوَّ

 ، (؛ هذه أنَّ ېئ ېئ ىئ )وصلته، والحروف المصدرية أشهرها: )أن، وما، وأنَّ

 .[36هود:] (ىئ ىئ ی ی ی ی

ا َمْن ): -تعالى–قال   ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه)َفَأمَّ
َ

ا7ُأوتِي  (( َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساباا َيِسيرا

 (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)، الفعل: ُأويت، أين نائب الفاعل؟ [8االنشقاق:]
فُأويت هو، وكتاَبُه: المفعول الثاين، من آتاه اهلل كتابُه، آتاه: الهاء  ؛[19الحاقة:]

 ب الفاعل.مفعول أول، وكتاَبُه: الثاين، أنبنا األول َمنا

أين نائب الفاعل؟ ضميٌر مسترت،  ؛[8االنشقاق:] (ڇ ڇ ڍ ڍ)

 ُيحاِسُب ُهَو.

 ؛ أي ُكورت هي.[1ال كوير:] (ٱ ٻ ٻ): -تعالى–قال 
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؛ انكدرت هي، ما إعراب )هي( يف: [2ال كوير:] (ٻ پ پ) 

 انكدرت؛ فاعل أم نائب فاعل؟ هنا فاعل؛ ألن انكدرت مبني للمعلوم.

 ؛ هي نائب فاعل.[3ال كوير:] (پ ڀ ڀ)

 هذا ما يتعلق بباب نائب الفاعل، إن كان من سؤال فلنستمع إليه، تفضل.

 (01:19:22)@ ال الب:

ال؛ ألهنم أوجبوا إنابة المفعول به عند وجوده، وُيريدون بالمفعول به  الشيخ:

 هو: المفعول به الصريح، ال بد.

 (01:19:53)@ ال الب:

ابن مالك أجاز الثاين إذا ُأمن اللْبس، ووافقناه نعم، هذا قول ابن مالك،  الشيخ:

 على ذلك، وأجاز إنابة الثالث عند أمن اللبس، وخالفناه يف ذلك.

 (01:20:18)@ ال الب:

(: ) الشيخ: َ َهر  نعم، هو قوله يف باب )ظنَّ (، ما الذي اشتهر من وَأَرى المنُع اش 

( منعوا الثاين، ويف )أرى(: منعوا ال ا يف كتبه المنع؟ يف )ظنَّ ثالث، وأجاز، طبعا

ل ذلك ونص عليه.  األخرى فصَّ

 (01:20:48)@ ال الب:

االتفاق الذي نقله ابن مالك يكون يف باب )َكَسى(، وهذا من باب  الشيخ:

ا دليٌل عليه، هذا ليس دليالا على مسألٍة خالفية.  )َكَسى( فهو أيضا

 هل من سؤال؟ ال سؤال، أين السائل؟ تفضل.

 (01:21:33)@ ال الب:
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هذا شرحناه يف المحاضرة الماضية، الفعل الثالثي إذا كانت عينه ُمعتلة  الشيخ:

 فإنه فيه ثالث ُلغات، ُيقال فيه: )ِصيَم، وُصوَم، وباإلشمام(، هذا خالصة.

 (01:22:09)@ ال الب:

ز  الشيخ: المفعول الثالث، ال، إنابته فيه خالف، قلنا فيه خالف ابن مالك َجوَّ

ْحناه.إنابته إذ ا، وهذا الذي رجَّ  ا ُأمن اللْبس، وجمهور النحويين يمنعونه ُمطلقا

عون األلفية، إن شاء اهلل  أنا بعد الصالة ُمستعجل؛ فلهذا أعتذر من الذين سُيسمِّ

 إلى األسبوع القادم.

 ال الم عليكم ورحمة اهلل وبركات 
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 الدرس األربعون 

﷽ 

 

ة والسالم على نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصال

 وأصحابه أجمعين. 

 أما بعد...

 فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم. 

م من سنة إحدى  -ليلة االثنين-يف هذه الليلة  الرابع من شهر اهلل المحرَّ

، نعقد وثالثين وأربعمائٍة وألف يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض

 ]ألُية ابن مالك[الدرس المتّمم لألربعين من دروس شرح  -بحمد اهلل وتوفيقه-

  نسأل اهلل  ا وأن ينفع به؛ إنه على كل شيٍء ا مباركا أن يجعله شرحا

 قدير. 

أما موضوعنا يف هذه الليلة فهو باٌب نحويٌّ طريٌف ظريف، يسميه النحويون 

لنحو على كثرة وروده يف الكالم ، وهو من ألطف أبواب ا]باب االش رال[

ا.   الفصيح؛ فقد ورد يف القرآن العظيم يف شواهد كثيرٍة جدًّ

يف هذا الباب؛ إذ عقد الباب على  يف البداية نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك 

 :اثني عشر بيتاا، قال فيها 

ع ال  َشىَرو  .255
َمُر اسمم سابٌق فِ  إن  ُم  

 

ىىىىىِب لُِِىىىىىِ  أو    ال َمَحىىىىىو  عنىىىىىُ  بنَه 
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ىىِمَرا.256  فالَ ىىابُِق ان ِهىىب ُ  بُعىىوم ُأض 

 

ِهىىىىىَرا  ىىىىىقم لَِمىىىىىا قىىىىىد  ُأظ 
ىىىىىا ُمَوافِ  َح  م 

 والنهُب َح  ٌم إن  َتاَل ال ىابُق َمىا.257 

 

ىىىىىِو كىىىىىإن  وَحي ُثَمىىىىىا  ىىىىىَ ص  بالُع   َيخ 

 وإن  تىىىال ال ىىىابُق مىىىا باإلب  ىىىدا.258 

 

ىىىىىىُ  َأَبىىىىىىَدا  َع الَ ِثم  ىىىىىىَ ص  فىىىىىىالرف   َيخ 

 كىىذا إذا الُعىىُو َتىىال مىىا لىىم  َيىىرِد  .259 

 

 مىىىا قبىىىُو َمعمىىىوال  لَِمىىىا بعىىىُد ُوِجىىىد   

وم ِذي َطَلب  .260  ٌب قبَو فِع   واخ  ِيَر َنه 

 

 وبعىىىىىَد مىىىىىا إيىىىىىالُ ُه الُعىىىىىَو َشَلىىىىىب   

ىىوم علىىَ.261   وبعىىَد عىىاطفم بىىال َفه 

 

ىىىىىىىىىَ ِقر  أَواَل   ىىىىىىىىىوم ُم   ع 
 معمىىىىىىىىىوِل فِ

ىال  ُمخ  .262  ع 
 َبىَراوإن َتاَل المع ىوُف فِ

 

ن  ُمَخَيىىىىىَرا  َُ
 بىىىىىِ  عىىىىىن اسىىىىىمم فىىىىىاع  ِ

ىىُع يف شيىىرِ الىىذي َمىىَر َرَجىىح  .263   والرف 

 

َعىىىو  وَدع  مىىىا لىىىم  ُيىىىَبح     فمىىىا ُأبىىىيَح اف 

ِف َجىىىر  .264   بَحىىىر 
ىىىُو مشىىىرولم  وَفه 

 

ىىىىىىىىرِي  ىىىىىىىىوم َيج   أو بإضىىىىىىىىافةم كَوص 

ا ذا َعَمىو  .265   ُ ى  وَسو  يف ذا الباِب َوص 

 

ىىىىىِو إن  لىىىىىم  يكُ   ع 
ُِ  مىىىىىانٌع َحَهىىىىىو  بال

َقىىىىىىىٌة حاصىىىىىىىلٌة بَ ىىىىىىىىابِعِ .266   وُعل 

 

َقىىىىىىةم بىىىىىىنُِس االسىىىىىىِم الواقىىىىىىعِ    كُعل 

 ]باب االش رال[  

م بمقدمة  قبل أن نشرع يف شرحه ويف شرح أبيات ابن مالٍك يف األلفية فيه، أقدِّ

 تبيِّن ما يريده النحويون بباب االشتغال أو بالنصب على االشتغال. 

حقيقته هو حلٌّ لمشكلٍة واجهت النحويين يف بعض النصب على االشتغال يف 

أساليب العربية، فوضعوا هذا الباب حالًّ لهذه المشكلة، ونبدأ بالمشكلة من أولها 

ا"حتى نصل إليها، وننظر إلى هذه الجملة:  هذه جملٌة فعلية،  "أكرمت محمدا

 فيها.جملٌة واحدة فعلية، مكونة من فعٍل وفاعٍل ومفعوٍل به، هذه ال إشكال 

ا أكرمُت "ثم ننظر إلى الجملة الثانية، وهي:  ا مكونة من "محمدا ، هذه أيضا

ا جملٌة واحدٌة فعلية.   مفعوٍل به مقدم ومن فعٍل وفاعل، فهي أيضا

، فمحمٌد بالرفع "محمٌد أكرمته"ثم ننظر بعد ذلك إلى الجملة الثالثة، وهي: 
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ء مفعوٌل به، والجملة الفعلية مبتدٌأ مرفوع، وأكرمته هذا فعٌل والتاء فاعل والها 

محمٌد "من الفعل والفاعل والمفعول به خرب المبتدأ. إذن.. فجملة  "أكرمته"

 هذه جملٌة اسميٌة كربى يف داخلها جملٌة فعليٌة صغرى.  "أكرمته

 أعيد ذلك: 

، أخربنا هنا "أكرمته"، فـ محمٌد المبتدأ، والخرب "محمٌد أكرمته"إذا قلنا: 

هي جملٌة فعلية صغرى  "أكرمته"ة، فالجملة الفعلية الواقعة خرباا بالجملة الفعلي

خرب،  "أكرمته"مبتدأ و "محمدٌ "دخلت يف الجملة االسمية الكربى المكونة من 

 والُجمل قد تتداخل؛ يدخل بعضها يف بعض.

ا أكرمته"ثم ننظر بعد ذلك إلى  ، وكل هذه األساليب واردة وجائزٌة يف "محمدا

 العربية. 

ا أكرمته"ل الرابع: المثا  . "محمدا

 ُنعرب: 

مفعوٌل به؛ فهذه جملٌة  "الهاء": أكرم فعٌل، والتاء فاعٌل، والضمير "أكرمته"

 . "أكرمته"فعلية مكونة من فعٍل وفاعٍل ومفعوٍل به 

ا"و  ا أكرمته"ما إعرابه يف  "محمدا ؟ هل يمكن أن نقول إنه مبتدأ؟ ال؛ "محمدا

ل إنه مفعوٌل به لهذا الفعل أكرمته؟ ال؛ ألن الفعل ألنه منصوب، هل يمكن أن نقو

 إنما يقع على شيٍء واحد. 

 ؟ما الحوإذن.. 

 (00:7:57@) طالب:

ا مفعوالا به لفعٍل  الشيخ: الحل: باب االشتغال، وذلك بأن تجعل محمدا
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ا أكرمته، فإذا كان التقدير  محذوٍف من جنس المذكور. والتقدير: أكرمت محمدا

ا أ ا أكرمته"كرمته، فقولنا: أكرمت محمدا جملة أم جملتان؟ جملتان.  "محمدا

اسميتان أم فعليتان أم اسمية وفعلية؟ جملتان فعليتان، وهنا يبين الغرض والفائدة 

من االشتغال، يف بعض األساليب العربية يف القرآن الكريم يأيت االشتغال وأحياناا ما 

دته: التأكيد والتقوية والمبالغة، يأيت. إذن ال شك أن لالشتغال فائدة وغرض، وفائ

 االشتغال يف العربية من أساليب التأكيد والمبالغة. 

ا" ويمكن أن تقول: ، هذا مجرد إخبار بإيقاعك اإلكرام على "أكرمت محمدا

ا أكرمت"محمد، وإذا قلت:  ا مجرد إخباٍر عن إيقاع اإلكرام "محمدا ، فهو أيضا

محمٌد " -انتبهوا يا إخوان يف المثال- "محمٌد أكرمته"على محمد، وإذا قلت: 

؟ يف "محمٌد أكرمته"اإلكرام هنا أوقعته على محمد مرة أم مرتين يف  "أكرمته

فوقع عليه، ويف جعل  -ضمير محمد-أوقعنا اإلكرام على الهاء  "أكرمته"

خرب محمد إيقاٌع آخر؛ فقد أوقعت اإلكرام على محمد مرتين، إال أن  "أكرمته"

 ة وقع بالجملة الفعلية ومرة وقع بالجملة االسمية. اإلكرام هنا مر

ا أكرمته"ويف أسلوب االشتغال  ا "وهي على تقدير  "محمدا أكرمت محمدا

، فيها إيقاٌع لإلكرام على محمد مرتين ولكن بجملتين فعليتين، والفعل "أكرمته

ا"يفيد التكرار،  ا، وإنما هذا "أكرمت محمدا  ليس مجرد إخبار عن إكرامك محمدا

ا"بياٌن لمبالغتك وتأكيد لهذا األمر، لفعل، يمكن أن تقول  أو  "أكرمت محمدا

ا أكرمت" ، فإذا أردت أن تؤكد وتبالغ هناك أساليب كثيرة فيها القَسم ويف "محمدا

ا أكرمته"، وأساليب كثيرة، من هذه األساليب: "قد" ؛ كأنك أردت أن "محمدا

ا"تقول  ا، أكرمت محمدا عن تكرار الفعل إلى االستغناء ، فعدلت "أكرمت محمدا

بالثاين عن التصريح باألول، فجمعت جملتين هبذه الطريقة، هذا هو أسلوب 

 االشتغال. 
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ف االشتغال على ذلك   اآلن فهمت أسلوب -إذن.. فإذا أردنا أن نعرِّ

أن يتقدم اسٌم منصوب،  االش رال م َ ي حقق ويحهو يف الجملة؟ -االشتغال

لفعل متصٌل بضمير االسم المتقدم السابق، فماذا يحدث؟ ويأيت بعده فعل، هذا ا

عن نصب  -بنصبه مفعوالا به-يحدث أن هذا الفعل سيشتغل بنصب هذا الضمير 

هذا االسم المتقدم، يقولون: اشتغل الفعل، اشتغل يعني: انشغل، اشتغل الفعل 

 بنصب الضمير عن نصب اسمه الظاهر. 

ا من لفظ االشتغال، لكان فلو أردنا أن نعطي لكل جزٍء من هذه  األجزاء اسما

الفعل هو المشغول والضمير هو المشغول به، واالسم السابق هو المشغول عنه، 

 وهذه أمور واضحة. 

ف النحويون االش رال م اسٌم ويتأخر عنه  االش رال:فيقولون:  ويعر  أن يتقدَّ

م أو يف سببية.   فعٌل قد عمل يف ضمير ذلك االسم المتقدِّ

إن -سنشرحه بعد قليل  "أو يف سببية"ي شرحناه قبل قليل، وقولهم: هو الذ

 شاء اهلل. 

ا ضربته"فإذا قلنا:  فإن الفعل ضرب اشتغل بنصب الضمير عن نصب  "زيدا

 زيد. 

ا مررت به"وإذا قلنا:  ؟ الذي حدث: أن الفعل اشتغل فما الذي حدأ "زيدا

عن نصب اسمه السابق هبذا الضمير، وإن شئت قلت: اشتغل بنصب هذا الضمير 

م. فإن قال قائل كيف تقول اشتغل بنصب الضمير وهو فعٌل متعدٍّ بحر  فالمتقدِّ

ه ولم ينصبه-جر  ا مررت به، الهاء يف  -يعني جرَّ منصوٌب للفعل  "به"مررت زيدا

بالجواب؛ ألنني شرحت ذلك يف الدرس الماضي  كمطالبأم مجروره؟ أنا سأ

 الظاهر.
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 .(00:15:56@) طالب:

 أنت ما حضرت الدرس الماضي، لكن اجتهاد طيِّب.  لشيخ:ا

رنا بما قلناه يف الدرس الماضي؟  َمن يجيب؟ من يذكِّ

 (00:16:14@) طالب:

ا مررت به"نعم، هو يف المعنى مفعول الفعل،  الشيخ: المرور هذا الفعل،  "زيدا

اآلن  فعل المرور وقع على َمن؟ وقع على زيد، كما لو قلنا: جلست على الكرسي،

جر ومجرور، لكن يف المعنى الجلوس وقع على ماذا  "على الكرسي"يف اإلعراب 

الجلوس؟ هذا الفعل وقع على ماذا؟ على الكرسي، إذن.. فالكرسي مفعوٌل 

للجلوس أم ليس مفعوالا للجلوس؟ يعني تأثر بالجلوس، تأثر بالفعل، مفعوٌل 

 للفعل. 

ا ومررت بزيدٍ  هذا فعٌل  "أكرمت"؟ الفرق: أن لكن ما الفرق بين أكرمت زيدا

ى بنفسه إلى المفعول، و ا تعدَّ الزم،  "مررت"قوي يتعدى إلى مفعوله بنفسه، أيضا

 ما معنى الزم؟ ال يتعدى إلى مفعوله بنفسه. 

ال يتعدى إلى مفعوله "هم يقولون:  "ال يتعدى إلى مفعوله"إذن.. فقولهم 

هو إقرار هذا مفعوله، إال أن المشكلة  هذا فيه إقرار بأنه مفعوله أم ال، فيه "بنفسه

ي بحرف الجر.  ى إلى مفعوله بنفسه فقوِّ  يف الفعل ضعيف ما يتعدَّ

ى بحرف جر فإنه حينئٍذ داخٌل على مفعوله؛ فلهذا تجد  إذن.. فالفعل إذا تعدَّ

أن ما دخل عليه حرف الجر يأخذ أحكام المفعول به، كما ذكرنا يف الباب السابق 

، لو قلنا: جلست على الكرسي، ثم قلنا: ُجلس على الكرسي. اعو[]باب نا ب الُ

ا أم حرف الجر  "على الكرسي"أين نائب الفاعل؟ هل  فقط أم  "على"معا

المجرور فقط؟ ثالثة أقوال، وقول المحققين: أنه المجرور فقط؛ ألنه المفعول؛ 
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ا ثم ُضرب زيدٌ "فهو كالمفعول يف قولنا:   دليل يدل  ، فهناك أكثر من"ضربت زيدا

على ما قلناه اآلن، وهو أن الفعل إذا تعدى بحرف جر فإن ما دخل عليه حرف 

ا تعود إلى هذه  الجر هو مفعوٌل لهذا الفعل يف الحقيقة، وسيأيت مسائل كثيرة أيضا

 المسألة. 

ا مررت به"فـ  ا منصوٌب بماذا؟ بفعٍل،  "زيدا هذا من االشتغال، يعني أن زيدا

ر هذا الفعل؟ لن  ره من لفظ المذكور، ال يكون من لفظ المذكور، يكون من قدِّ تقدِّ

ر فعالا مناسباا من حيث  ر من اللفظ؛ ألن مرَّ الزم، فقدِّ جنس المذكور، هنا ما تقدِّ

، يقول:  ا مررت به"المعنى يكون بمعنى المرور مثالا . "جاوزت زيدا  مثالا

 (00:19:59@) طالب:

 . "زيٌد مررت به" ال، يمكن أن ترفع زيد، فتقول: الشيخ:

 (00:20:14@) طالب:

ا مررت به"إذا قلت:  الشيخ: ر فعالا متعدياا بنفسه، وإال  "زيدا نعم، ال بد أن تقدِّ

ا بماذا؟  ستنصب زيدا

 (00:20:23@) طالب:

وقولهم قبل قليل يف التعريف: اشتغل بضمير ذلك االسم أو بسببية.  الشيخ:

ا أكرم"المراد بسببية: نحو قولك:  هذا فعل، نصبب ماذا؟  "أكرمت"، "ت أباهزيدا

نصب األب، واألب اتصل وأضيف إلى الهاء، هذه الهاء عائدة إلى االسم 

اشتغل بنصب ضمير االسم السابق  "أكرم"المنصوب السابق، يعني أن الفعل هنا 

أم اشتغل بنصب اسٍم مضاٍف إلى االسم السابق؟ هذا يسمى سببي، السبب لكل 

مى سبب؛ فلهذا الحبل يسمى سبب، أسباب، األمور التي رابط بين شيئين يس

تحمل مثالا تسمى أسباب؛ ألهنا رابطة مثالا بين السقف واألرض، أي رابط بين 
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، األب هو الذي ربط حينئٍذ بين "أكرمت أباه"نفي  "أباه"شيئين يسمى سبب، و

ا أكرمت أباه"اسم المتقدم وضميره، فمرادهم بسببية نحو قولك:   أو "زيدا

 ، ونحو ذلك. "السيارة أصلحت نورها"

ا أكرمت أباه"كيف نعرب   ؟ "زيدا

ا" ر له فعالا ناصباا، ستكون  "زيدا ا أكرمُت "هذه مفعول به، قدِّ أكرمُت زيدا

 . "أباه

ا ضربت أخاه" ونحو ذلك لو قلنا: ر فعالا ناصباا "زيدا ا اشتغال، قدِّ ، هذا أيضا

ر من لفظ المذك ا؟ هل يصح أن تقدِّ ا ضربت أخاه"ور لزيدا ؟ يعني هل "ضربُت زيدا

ا أم ضربت أخاه"هذا صحيح أن  ؟ ضربت أخاه، إذن.. ما يصح أن "ضربت زيدا

ا"تقول  ر فعالا مناسباا، تقول:  "ضربت زيدا ا، قدِّ ا "وأنت ما ضربت زيدا أهنت زيدا

 ؛ ألن ضرب األخ إهانٌة لزيد، ونحو ذلك. "ضربت أخاه

كيف تتمسك بالمعنى إلى أقصى درجة، ومع  يعني انظروا إن اللغة العربية

ذلك تتعامل مع هذه المعاين بكل أريحية وسالسة، وهذه من خصائص اللغة 

العربية: أهنا تستطيع أن تعبِّر عن أدق المعاين التي يف نفس اإلنسان؛ بسبب كثرة 

ألفاظها وبسبب كثرة أساليبها وتفننهم فيها من حيث التقديم والتأخير والحذف 

ذلك، هذه األمور للتعبير بدقة عن معاين النفس، بخالف كثيٍر من اللغات؛  ونحو

فإن ألفاظها قليلة وأساليبها قليلة، تريد أن تعبِّر عن حبك لفالن ما لك إال أسلوب 

ا. انتهينا، ما يف أسلوب آخر، كاللغة اإلنجليزية؛ ما  واحد: أن تقول: أنا أحب محمدا

أنا أحب  I,m love ،I love الناا، ماذا يقولون؟تستطيع أن تعبِّر إال أن أحب ف

ا، أحب  فالناا، ما يف أسلوب آخر عندهم، أما يف العربية أووه! أنا أحب محمدا

ا،  ا، واهلل إين ألحب محمدا ا أحبه، إين أحب محمدا ا أحب، محمدا ا، محمدا محمدا

ا بحسب المعنى، إن أردت لمجرد اإلخبار، إن أردت التأ كيد أساليب كثيرة جدًّ
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القليل، إن أردت التأكيد القوي، إن أردت الرد على سؤال، يعني أساليب كثيرة  

ا للتعبير عن هذه المعاين الدقيقة.   جدًّ

كما ذكرنا يف أول األمثلة قبل نصل إلى مشكلة -ويجوز يف أسلوب االشتغال 

م أن ترفعه على االبتداء كما جاز لك -االشتغال أن  يجوز لك يف هذا االسم المتقدِّ

ا أكرمته"تنصبه على االشتغال، فقولك:  هذا منصوب على االشتغال، ويجوز  "زيدا

كما شرحنا ذلك يف -، فيكون جملة اسمية مبتدأ وخرب "زيٌد أكرمته"لك أن تقول 

ا "وكذلك يف األمثلة األخرى: يف  -البداية ا مررت به، زيٌد مررت به، زيدا زيدا

 ن المعنى الدقيق يختلف كما عرفنا. ، إال أ"أكرمت أباه، زيٌد أكرمت أباه

 يا إخوان: -ثم نتوقف بسرعة عند بعض الشواهد واألمثلة 

؟  "البيُت بنيته"  . "البيَت بنيتهُ "اجعلها اشتغاالا

 ؟ "أنت أحبك"اعرب لي  "أنت أحبك"لو قلت 

 مبتدأ.  "أنت"

؟  "أحبك"و  جملة فعلية فعل وفاعل ومفعول خرب، اجعلها اشتغاالا

 (00:26:51@) طالب:

 نعم، أحسنت!  الشيخ:

 ،"أحبك إياك" نصب ضمير إلى "أنت" الرفع ضمير ستقلب ،"إياَك أحبك"

 -ما سبق يف األمثلة السابقةك– بالهاء يقع االشتغال أن إلى بيان المثال هذا ويف

ياء المتكلم؟ يمكن -، وهل يقع بالياء "إياك أحبك"ف، كما رأيت اآلن اويقع بالك

 "أكرم"يعني: أكرمني أكرمني، ثم احذف الفعل األول  "ي أكرمنيإيا"أن تقول: 

فيبقى الضمير المنفصل وحده، فستقلبه إلى ضميٍر منفصل؛ لكي يستقل ويقوم 
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 . "أكرمني أكرمني"، يعني يمكن أن يقع االشتغال "إياي أكرمني"بنفسه، فيكون: 

 (00:28:13@) طالب:

ر، ما التقدير يف "إياك أحبك" الشيخ: ؛ "أحبك أحبك"؟ "إياك أحبك" قدِّ

، وإذا حذفت الفعل ستجعل  رت الفعل ستجعل الضمير متصالا ألنك إذا قدَّ

 العربي.  األسلوبالضمير منفصل، هذا 

هذا اشتغال، أعده إلى جملة اسمية، يعني ارفعه باالبتداء ماذا  "إياي أكرمني"

 ستقلبه إلى ضمير رفع.  "أنا أكرمني"تقول؟ 

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ): قال 
)ورسٌو قد نَصب، ويجوز يف اللغة أن تقول:  )قد(هذا اشتغال، و [164الن اي:]

 . قههناهم عليك من قبو(

: وفرقنا قرآناا فرقناه، إال -واهلل أعلم-المعنى [106اإلسراي:] (ڀ ڀ)

أنه ال يجوز يف اللغة أن تجمع بين الفعل المحذوف والفعل الظاهر، كما سيأيت بعد 

 قليل. 

فيها اشتغال؟ ما فيها اشتغال، اقلبها إلى  [1النور:] (ٱ ٻ)قال تعالى: و

 (ڀ ڀ)، انظر اآلن.. هنا ما يف اشتغال، وقال: )أنثلناها(أسلوب اشتغال؟ 
اشتغال، لماذا هنا اشتغال وهنا ما يف اشتغال؟ مع إن االشتغال  [106اإلسراي:]

ل وهنا ال يتطلب االشتغال لو جائز هنا وهنا، ال بد أن المعنى يتطلب هنا االشتغا

 تأملت فيه. 

 (چ چ)، [56العنكبوو:] (چ چ)قال تعالى: 
ا. [41البقرة:] (ک ک)، [40البقرة:]  ، هذا اشتغال أيضا
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 اشتغال أم ليس باشتغال؟  [36األنعام:] (پ پ پ)وقال تعالى:  

 (00:31:03@) طالب:

ابه تقديري، فإن إعر )الموتَ(نعم، أحسنت! هنا اآلية تحتمل؛ ألن  الشيخ:

رت على  رت عليه فتحة، فهو  )الموتَ(قدَّ ة، فمبتدأ ليس باشتغال، وإن قدَّ ضمَّ

 اشتغال. 

 (00:31:25@) طالب:

، يقول: أين الضمير الذي اشتغل [56العنكبوو:] (چ چ) الشيخ:

 به الفعل؟ يعني نصبه الفعل؟ أكمل اآلية، ال تقف.

، [56العنكبوو:] (چ چ): -واهلل أعلم-أصل اآلية لغويًّا 

وياء المتكلم على الفعل يجوز  ،[41البقرة:] (ک) ،[40البقرة:] (چ)

ا يف القرآن، حذف ياء المتكلم إذا اتصلت بالفعل، ويوقف  حذفها، وهذا كثير جدًّ

يعني: أهانني  [15الُجر:] (ڱ)، [16الُجر:] (ہ)على نون الوقاية؛ كـ 

يعني:  [32نمو:ال] (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)وأكرمني. وكقوله تعالى: 

ا.  حتى تشهدوين، وهكذا آيات كثيرة جدًّ

 (00:32:38@) طالب:

ال، ال، هذا قرأه، الُقراَّء قرأوا هنا بحذف الياء، يعني إذا أردت أن تقرأ  الشيخ:

ا فاحذف الياء، تقول:  وإن  [56العنكبوو:] (چ چ)وصالا أو وقفا

 وصلت تكسر النون كسرة فقط من دون إسفاف الياء، نعم. 

ا باسم، هذا جائز وإن كان أقل؛ كقوله  وقد ُتحذف ياء المتكلم إذا اتصلت أيضا

 .... .تعالى:
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 (00:33:11@) طالب:

ڱ )نحن ليس يف ياء المتكلم، هذه ياء المنقوص، يف قوله تعالى:  الشيخ:

؟ خاف هو وعيد، )وعيد(ما إعراب  [14إبراهيم:] (ڱ ں ں ڻ ڻ

ا؟ يعني وقف إذن.. المفعول به، لماذا ما قال و  (ڻ ڻ)خاف وعيدا
ن باأللف  ،[14إبراهيم:] ا"أليس الوقوف على المنصوب المنوَّ لماذا  "أكرمُت زيدا

 (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)ما قال وخاف وعيدا؟ ألن اآلية: 
بسم اهلل الرحمن  )وخاف وعيِد(؛ فلهذا لو وصلت لكسرت الدال [14إبراهيم:]

 .الرحيم

 : مددنا األرض مددناها. يعني [19الحجر:] (ٹ ٹ)وقال تعالى: 

، كل ذلك [5النحو:] (ۆ ۆۈ)، [27الحجر:] (ۇ ۇ)

 على االشتغال.

 أي: يدخلون جنات عدٍن.  [23الرعد:] (ڑ ک ک): وقال  

وكل ذلك يجوز فيه الرفع على االبتداء والنصب على االشتغال من حيث 

 الصناعة النحوية. 

 -واهلل أعلم-المعنى  [12اإلسراي:] (ڳ ڱ ڱ ڱ)وقال تعالى: 

هذه جملة اسمية أو فعلية؟ هذه جملتان [12اإلسراي:] (ڳ ڱ ڱ ڱ)

، واهلل أعلم -واهلل أعلم-فعليتان، والمعنى  : وفصلنا كل شيٍء فصلناه تفصيالا

 بمراده. 

ا آتيناه.  [74األنبياي:] (ٿ ٿ)وقال تعالى:   أي: وآتينا لوطا
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َماَء َبنَْينَاَها بَِأْيدٍ )وقال تعالى:    (( َواألَْرَض َفَرْشنَاَها47َوإِنَّا َلُموِسُعوَن ) َوالسَّ

 كل ذلك على االشتغال.  [48-47الذارياو:]

فعٌل ماٍض،  )أعَد(، [31اإلن ان:] (ژ ڑ ڑ ک ک)وقال تعالى: 

ا(مفعوٌل به.  )عذاب ا(جارٌّ ومجرور،  )لهم( ژ ) )الِالمين(صفة. و )أليم 

؟ هذا منصوٌب على مين()الِالما إعراب  [31اإلن ان:] (ڑ ڑ ک ک

االشتغال، لكن الفعل نصب ضميره مباشرة أم بحرف الجر؟ بحرف الجر، وهذا 

ر  -واهلل أعلم-والتقدير  -كما عرفنا-جائز  ر  )أعد للِالمين(اآلن ال تقدِّ وإنما تقدِّ

ا، أو و : وأهان الظالمين أعدَّ لهم عذاباا أليما ر مثالا د فعالا مناسباا متعديًّا؛ كأن تقدِّ توعَّ

ف الظالمين، أو نحو ذلك من المعاين المناسبة، واهلل أعلم.   الظالمين، أو وخوَّ

ا:  أي: وتحبون أخرى، هذا  [13الهف:] (ۇئ ۇئۆئ)وقال تعالى أخيرا

مفعول به  )أخرى(التقدير هنا الزم أم ليس بالزم؟ هذا التقدير إن قلنا إن 

ر عل رنا فتحة، لكن يمكن أن نقدِّ يها ضمة؛ ألن إعراهبا تقديري، منصوب، يعني قدَّ

 فيمكن أن يكون على الوجهين. 

 (00:37:31@) طالب:

نعم، يختلف المعنى، وقلنا ذلك: إن جعلته على االشتغال صارت  الشيخ:

ر صارت جملة اسمية ُمخرب عنها بجملة فعلية.   جملتين فعليتين، وإن لم تقدِّ

ان؛ ألن نعم، هنا يحتمل الوجه [13الهف:] (ۇئ ۇئۆئ)يف اآلية 

 إعراهبا تقديري.  )أخرى(

 (00:37:58@) طالب:

المعنى؟ اآلن المعنى يحتمل، يعني درجة بالتأكيد، هل يريد درجة  الشيخ:
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قوية وال درجة متوسطة وال مجرد إخبار؟ والمعنى اإلجمالي واحد؛ أن تقول 

ا كريمٌ "أو  "محمٌد كريمٌ " ا"، أو "إن محمدا ا كريما  ، المعنى"واهلل إن محمدا

اإلجمالي يف الجميع واحد؛ وهو اإلخبار عن محمد بالكرم، لكن الذي يختلف 

ا"، تريد تقوية: "محمد كريم"قوة التأكيد، أنت يف مجرد إخبار:  ا كريما ، "إن محمدا

ا كريم"تريد المبالغة ورد اإلنكار والشك:  واهلل "، يمكن أن تقول "واهلل إن محمدا

ا لكريم  . "إن محمدا

 فقال يف أول كالمه على االشتغال:  يات ابن مالك ثم نعود إلى أب

ىىىال  َشىىىَرو   ع 
ىىىَمُر اسىىىمم سىىىابٌق فِ  إن  ُم  

 

ىىىىىِب لُِِىىىىىِ  أو ال َمَحىىىىىو     عنىىىىىُ  بنَه 

ىىىىىِمَرا   فالَ ىىىىىابُِق ان ِهىىىىىب ُ  بُعىىىىىوم ُأض 

 

ِهىىىىىَرا  ىىىىىقم لَِمىىىىىا قىىىىىد  ُأظ 
ىىىىىا ُمَوافِ  َح  م 

(يقول:   لضمير، المضمر ماذا يريد بمضمر؟ يريد بالمضمر ا )إن م مر اسمم

 هو الضمير هنا. 

يقول: إذا وجدت ضمير اسٍم سابق، يف اسم سابق، وهذا االسم السابق رأيت 

، شغله عن أن ينصب هذا  ا بعد ذلك، هذا الضمير ماذا فعل؟ شغل فعالا له ضميرا

يعني: فاالسم  )فال ابق(االسم المتقدم، ماذا تعمل هبذا االسم السابق؟ يقول: 

بمعنى:  )ُأضمرا(يعني: بفعٍل مضمٍر محذوٍف، هنا  ُعوم ُأضمرا()انهب  بالسابق 

 محذوف. 

ا( يعني: أن االسم السابق المنصوب منصوب بفعٍل محذوف، هذا  )ح م 

يعني ال يجوز  )ح م(الفعل المحذوف حذفه واجب أم جائز؟ يقول حذفه واجب 

ح به وبالفعل الظاهر بعده فتقول:  ا أكرمته"أن تصرِّ وأنت تريد  "أكرمت زيدا

ا أكرمته"االشتغال، وإنما تقول:   وال تجمع بين الفعلين.  "زيدا

) ا موافقم (، )ح م  يعني:  )موافقم لما قد ُأظهرا(صفة لفعٍل، أي: بفعٍل  )موافقم
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ره إما من لفظه   من جنس الفعل المذكور، من جنس الفعل الظاهر، من جنسه، فتقدِّ

ا أكرمته يعني: أكرمت زي ا إذا أمكن، فزيدا ره من معناه كـ زيدا ا أكرمته، أو تقدِّ دا

ا مررت به.   مررت به يعني: جاوزت زيدا

 ثم اعلم بعد ذلك.. أن نهب االسم علَ االش رال علَ خم ة أق ام: 

 : ما يجب نصبه على االشتغال. فالق م األول

 ما يجب رفعه على االبتداء.  والق م الثاين:

 النصب والرفع، والنصب أرجح.  : ما يجوز فيه الوجهان:والق م الثالث

 : ما يجوز فيه الوجهان، والرفع أرجح. والق م الرابع

 : ما يجوز فيه الوجهان على السواء. والق م الخامس

 إن شاء اهلل. -فسيذكر ابن مالك لنا هذه األقسام الخمسة كلها 

 عندك سؤال؟

 (00:42:11@) طالب:

(إعراب  الشيخ: م،  يف البيت: هذا مفعوٌل  )فعال  (به مقدَّ ما قال  )شَرو فعال 

 شغله، لكن نصب...

 (00:42:38@) طالب:

(هو يقول:  الشيخ: هذا المراد، عن جر  )إن م مر اسمم سابقم شرو فعال 

، فالفعل هو المفعول به هنا، لكنه تقدم، لكن  ومجرور، يعني: شغل هو فعالا

يعني: انصب  هب ()فال ابق انالنصب على االشتغال يف البيت الثاين يف قوله: 

 السابق انصبه. 
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ا  ذكرنا هذه األقسام الخمسة، وننظر يف كالم ابن مالك؛ ألن سيذكرها قسما

ا، فقال ابن مالك    يف القسم األول، قال: قسما

 والنهىىىُب َحىىى  ٌم إن  َتىىىاَل ال ىىىابُق َمىىىا

 

ىىىىىِو كىىىىىإن  وَحي ُثَمىىىىىا  ىىىىىَ ص  بالُع   َيخ 

يجب نصب هذا   رال، يقول:يف هذا البيق ذكر وجوب النهب علَ االش 

االسم المتقدم على االشتغال. متى؟ إذا وقع هذا االسم بعد ما يختص بالفعل، 

هذا االسم المنصوب على االشتغال وقع بعد أداة، هذه األداة ال يقع بعدها إال 

فعل، واألدوات التي ال يقع بعدها إال فعل مثل: أدوات الشرط، والتحضيض 

ا مما ال يقع بعده إال فعل: أدوات "أال"، والعرض "هالَّ " ؛ هذه واضحة. وأيضا

، "هل"االستفهام إذا وقع بعدها اسٌم وفعٌل سوى الهمزة، أدوات االستفهام مثل: 

 : هل حضر "لو جاء بعدها اسم وفعل حينئٍذ ال بد أن تقدم الفعل، فتقول مثالا

مثل  وال تقول هل أبوك حضر؟ هذا ال يجوز عند جمهور النحويين، "أبوك؟

ما لو وقع بعدها اسمين، ما يف إشكال، هل أبوك حاضر؟ أو هل  (00:45:14@)

حاضٌر أبوك؟ إنما يف الفعل، لكن لو وقع بعد أداة االستفهام اسم وفعل، فالفعل ال 

 بد أن يلي أداة االستفهام سوى الهمزة؛ فالهمزة ال يجوز فيها الوجهان كما سيأيت. 

إن "أدوات الشرط معروفة، مثل: -لشرط فعلى ذلك.. لو قلت مثالا يف ا

 "من وما ومهما ومتى"التي مثَّل هبما ابن مالك، وأدوات الشرط مثل:  "وحيثما

 تعرفون أدوات الشرط. 

ا أكرمته"تقول:  "إن"نىخذ  ، هذه جملة فعلية: فعل وفاعل "إن أكرمت محمدا

ا يعني  م محمدا ملة، لالشتغال يف هذه الج (00:46:11@)ومفعول به، قدِّ

ا أكرمَته أكرمُته"ستقول:  ا أكرمته"أصل الجملة:  "إن محمدا ؛ "إن أكرمت محمدا

ا"يعني يريد فقط فعل الشرط اللي هي  ، اقلبها إلى أسلوب "أكرمت محمدا

ا أكرمَته أكرمُته"اشتغال، ستقول:  ا أكرمَته"هنا  "إن محمدا الواقعة فعالا  "محمدا
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ا وقعت بعد للشرط، هنا يجب أن تنصب على االشتغال  ، وإن "إن"؛ ألن محمدا

ر للتقدير يف  إن "أداة الشرط ال يكون بعدها إال فعل، فيجب أن يكون التقدير قدِّ

ا أكرمَته أكرمُته ا أكرمَته أكرمُته، يجب.  "محمدا  التقدير: إن أكرمت محمدا

 : الكالم اآلن على فعل الشرط،  "متى تدرس النحو تستفد"وكأن تقول مثالا

 "النحو"، هنا "متى النحو تدرسه تستفد"و، اقلبه إلى أسلوب اشتغال: تدرس النح

أداة شرط هنا  "متى"منصوب على االشتغال، يجب أن تنصبه على االشتغال؛ ألن 

 . "متى تدرس النحو تدرسه تستفد"ال بد أن يكون بعدها فعل، يعني 

ا"تقول:  ،"هاَل "ال ح يض بى  لب إلى ، لو أردت أن تق"هالَّ أكرمت محمدا

ا أكرمته"االشتغال ستقول:  ا هنا؟ ليس لك إال "هالَّ محمدا ، ماذا لك يف محمدا

ا أكرمته"وجوب النصب على تقدير  ال يقع بعدها  "هالَّ "؛ ألن "هالَّ أكرمت محمدا

 إال فعل. 

ا"تقول:  ،"أال"والعرض بى  أال "ثم تقلبه إلى أسلوب اشتغال:  "أال زرت زيدا

ا زرته  . "زيدا

ا؟"، تقول: ُهامواالس  جاء بعدها الفعل ثم  "هل"، "هل أكرمت محمدا

ا؟"االسم،  ا أكرمته؟"اقلبه إلى اشتغال:  "هل أكرمت محمدا ، وال "هل محمدا

يجوز لك أن تقول هل محمٌد أكرمته؟؛ ألنك لو قلت محمٌد صار مبتدأ، فهو لياء 

ا أكرمته؟ على ت هل "قدير االستفهام، وعندك فعل، فيجب أن تقول: هل محمدا

ا أكرمته؟  . "أكرمت محمدا

  :: وهو وجوب الرفع، قال فيه ابن مالك الق م الثاين

 وإن  تىىىىىىال ال ىىىىىىابُق مىىىىىىا باإلب  ىىىىىىدا

 

ىىىىىىُ  َأَبىىىىىىَدا  َع الَ ِثم  ىىىىىىَ ص  فىىىىىىالرف   َيخ 

 كىىىىذا إذا الُعىىىىُو َتىىىىال مىىىىا لىىىىم  َيىىىىرِد   

 

 مىىىا قبىىىُو َمعمىىىوال  لَِمىىىا بعىىىُد ُوِجىىىد   
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 ، ولفظها:]ألُية ابن مالك[وهي األشهر يف ُنسخ يف البيت الثاين رواية أخرى 

 كىىىىذا إذا الُعىىىىو تىىىىال مىىىىا لىىىىم يىىىىرد

 

 مىىىىا قبلىىىى  معمىىىىوال مىىىىا بعىىىىُد ُوجىىىىد 

ومعناهما واحد، ذكر ابن مالك لنا يف هذين البي ين موضعين يجب فيهما رفع  

 االسم ال ابق: 

أن يقع االسم  الموضع األول: -هو شبي  بوجوب النهب-الموضع األول 

ق بعد أداٍة، هذه األداة ال يليها إال اسم. إذن.. يجب أن تجعل هذا االسم الساب

 مبتدأا لكي يلي هذه األداة اسم. 

 األدواو ال ِ يجب أن يليها اسم: 

الظرفية التي بمعنى وقت، ال، إذا الفجائية  "إذا"مثل: إذا الفجائية، ليست 

 الدالة على مفاجئة. 

 ومثل: الم االبتداء. 

، هذا مثاله المشهور، تقول: "خرجُت، فإذا زيٌد يضربه عمٌرو" :تقول مثال  

، القراءة مبتدأ مرفوع وال تنصب هنا على "قرأُت، فإذا الثقافة وجدهتا يف القراءة"

 االشتغال. 

وكذلك الم االبتداء؛ لو قلنا: محمٌد أحبه، يجوز لك فيها االشتغال؟ نعم، 

ا أحبه، لكن لو قلنا: لمحمٌد  أحبه، هذه الم االبتداء الداخلة على تقول: محمدا

، هنا يجوز لك االشتغال والَّ يجب الرفع؟ يجب الرفع؛ "لمحمٌد أحبه"المبتدأ 

 ألن الالم الم تدخل على المبتدأ. 

 (00:52:06@) طالب:

فإهنم  "إن"اسمها الم االبتداء، ومعناها: التوكيد، إال إن دخلت بعد  الشيخ:
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إن محمدا "لخرب ويسموهنا الالم المزحلقة، مثل: يؤخروهنا عن االبتداء إلى ا 

 . "لمجتهد

: إذا جاء بين هذا -رفع االسم السابق- الموضع الثاين الذي يجب في  الرفع

االسم السابق وبين الفعل جاء بينهما أداة، هذه األداة ال يعمل ما بعدها فيما قبلها، 

تي لها الصدارة، يعني إذا يف أدوات يف اللغة العربية حاجزة، يسموهنا األدوات ال

قد يتقدم عليها شيء آخر  -البداية يف جملتها-جاءت ال بد أن تكون هي يف البداية 

لكن ليس من جملتها ما يف إشكال، لكن جملتها هي ال يجوز أن يتقدم عليها شيء 

منها، األلفاظ واألدوات التي لها الصدارة؛ هذه األدوات التي لها الصدارة ال 

مل شيٌء بعدها يف شيٍء قبلها، مثل: أدوات االستفهام، ومثل: أدوات يمكن أن يع

النافية؛ هذه أدوات لها الصدارة، فإذا جاءت بين االسم  "ما"الشرط، ومثل: 

 المتقدم وبين الفعل، ال يمكن حينئٍذ أن تنصب هذا الفعل باالشتغال. 

:  مثال ذلك: وهل " مبتدأ، "محمدٌ " "محمٌد هل أكرمته؟"لو قلنا مثالا

 جملة فعلية خرب.  "أكرمته؟

مبتدأ، هل يجوز أن نجعله  "محمدٌ "هنا فعل وفاعل ومفعول به، و  "أكرمته"

مفعوالا به بفعٍل محذوف؟ لو نصبناه على االشتغال لكان مفعوالا به، أين ناصبه؟ 

ر والَّ الفعل الذي بعد أداة االستفهام؟ ما الذي سينصب هذا  هو الفعل المقدَّ

مرفوع على االشتغال؟ الفعل الظاهر والَّ فعل محذوف؟ هو الفعل االسم ال

المحذوف، هذا الفعل المحذوف ما الذي دلَّ عليه؟ دلَّ عليه الظاهر، وأداة 

االستثناء حاجز، ال يمكن أن ينفذ منها شيٌء بعدها إلى ما قبلها حتى ولو إشارة؛ 

لة جديدة ما لها أي عالقة فهو ال يعمل فيما قبلها وال يشير إلى شيء؛ ألن هذا جم

محمٌد هل "بما تقدم، وإال ما كان لها الصدارة، كذا العرب تفعل، فتقول: 

هنا ال يجوز إال الرفع؛ لوجود أداة الصدارة أو الحاجز بين االسم السابق  "ضربتُه؟
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 وبين الفعل. 

 : ، طيب.. محمٌد "محمٌد إن تكرمه ُأكرمهُ "وكذلك يف الشرط، لو قلت مثالا

أ مرفوع، هل يصح أن تجعله منصوباا على االشتغال ويكون الفعل ُتكرمُه مبتد

 داالًّ على هذا الفعل المحذوف؟ ال يجوز.  "إن"الذي بعد 

من القسم األول: وجوب النصب، وانتهينا من القسم  -يا إخوان-نحن انتهينا 

هان: الق م الثالث: وهو ما يجوو في  الوجالثاين: وجوب الرفع، ثم ننتقل إلى 

  :. وفيه يقول ابن مالك النهب والرفع، والنهب أرجح

ىىوم ِذي َطَلىىب   ع 
ىىٌب قبىىَو فِ  واخ  ِيىىَر َنه 

 

 وبعىىىىَد مىىىىا إيىىىىالُ ُه الُعىىىىَو َشَلىىىىب   

ىىىىوم علىىىىَ   وبعىىىىَد عىىىىاطفم بىىىىال َفه 

 

ىىىىىىىىىَ ِقر  أَواَل   ىىىىىىىىىوم ُم   ع 
 معمىىىىىىىىىوِل فِ

   والنصب أرجح-ذكر هنا ثالثة مواضع جيوز فيها الوجهان- : 

 إذا كان الفعل طلبيًّا، بأن دلَّ على أمر أو هني أو دعاء.  ضع األول:المو

، وهذا قوله: "فعالا طلبيًّا"الفعل إذا دلَّ على أمٍر أو هنٍي أو دعاٍء يسمى 

) وم ِذي َطَلب  ع 
ٌب قبَو فِ ا أكرمه"؛ كقولك: )واخ  ِيَر َنه  ، ويجوز: محمٌد "محمدا

ا ال تضربهمحم"أكرمه، واألرجح هو النصب، وتقول:  ، "محمدٌ "، ويجوز "دا

يا اهلُل "، وتقول: "اللهمَّ عبُدك ارحمهُ "، ويجوز "اللهمَّ عبَدك ارحمهُ "وتقول: 

 . "فضُلك ال تحرمنا منهُ "، ويجوز: "فضَلك ال تحرمنا منه

 والموضع الثاين الذي ي رجح في  النهب: 

بعدها الفعل يقول: إذا وقع هذا االسم السابق بعد أداة، هذه األداة يقع 

واالسم، لكن األغلب: أن يقع بعدها فعل؛ فلهذا ننصب االسم لكي يكون 

ةا بفعل على األغلب فيها، مثل:  منصوباا بفعٍل محذوف، فتكون األداة حينئٍذ متلوَّ

همزة االستفهام، سبَّقنا الكالم على أدوات االستفهام، وأهنا إذا ُتليت بفعٍل واسٍم 
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لنا: سوى الهمزة، همزة االستفهام إذا ُتليت بفعٍل واسٍم فيجب أن يتلوها الفعل، ق 

ا، يجوز أن تأيت بالفعل أوالا فتقول: أضربت  مثل: أجاء محمد، أو أأكرمت محمدا

ا؟ أو أن تأيت باالسم فتقول: أمحمٌد ضربته؟ لكن األكثر يف همزة االستفهام  محمدا

ا؟ فإن بنيت على أن يليها الفعل، فلهذا األفضل واألكثر: أن تقول: أضربت  محمدا

ا ضربته؟ ويجوز لك الرفع؟ نعم يجوز، فتقول: أمحمٌد  االشتغال ستقول: أمحمدا

 ضربته؟ 

 (1:00:7@) طالب:

.  الشيخ:  نعم، يكون مبتدأ فتكون الهمزة متلوةا باسم، هذا جائز قليالا

إذا وقع هذا االسم السابق بعد  الموضع الثالث الذي ي رجح ب  النهب:

 عاطف هذا بعد جملة فعلية. عاطف، وال

ا أكرمته"مثل:  ا أكرمُته، الواو هذه عاطفة؛ عطفت "جاء محمٌد وزيدا ، وزيدا

ا أكرمته"على ماذا؟ على جملة فعلية، يجوز أن تنصب فتقول:  على  "وزيدا

، أيهما "جاء محمٌد وزيٌد أكرمته"االشتغال، ويجوز أن ترفع على االبتداء فتقول: 

لماذا كان النصب هنا أرجح؟ ألنك إذا نصبت صارت  أرجح؟ يقول: النصب،

م،  الجملة فعلية أو اسمية؟ صارت فعليةا معطوفةا على فعلية، والتوافق هو المقدَّ

 صارت جملة اسمية.  "زيدٌ "وإذا قلت: 

 والواو؟ طالب:

 حرف عطف، عطفت جملة على جملة. الشيخ:

 (1:1:38@) طالب:

عطفت الجملة الثانية  "وزيٌد أكرمته جاء محمدٌ "ال، ال، هنا عطف،  الشيخ:

على األولى، االستئناف إذا كان ما يف عالقة بينهما، تكون استئنافية أو تكون حالية، 
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 لكن هنا ال، جملتان، عطفت الثانية على األولى. 

ويف ذلك  الق م الرابع: ما يجوو فيها الوجهان: الرفع والنهب، والرفع أرجح،

  :يقول ابن مالك 

َبىىىىَراوإن َتىىىى ىىىىال  ُمخ  ع 
 اَل المع ىىىىوُف فِ

 

ن  ُمَخَيىىىىىَرا  َُ
 بىىىىىِ  عىىىىىن اسىىىىىمم فىىىىىاع  ِ

إذا وقع هذا االسم السابق بعد عاطف، هذا العاطف عطف على ماذا؟  يقول: 

ا أكرمته"عطف على جملٍة اسميٍة مخربٍ عنها بفعل؛ كأن تقول:  ، "محمٌد جاء وزيدا

ا أكرمُته، "جاء" محمٌد جاء، محمٌد مبتدأ، والخرب الجملة الفعلية ، ثم قلت: وزيدا

ا أكرمته، ولك أن ترفع  فتقول: وزيٌد  -وهو األرجح-لك أن تنصب فتقول: وزيدا

ح هنا الرفع؟ ألنك إذا رفعت ترى الجملة االسمية، فعطفت  أكرمُته، لماذا رجَّ

زوا النصب؛ ألن الجملة االسمية السابقة  الجملة االسمية على جملٍة اسمية، وجوَّ

 ها رائحة الفعل؛ ألن الخرب فعل. هنا في

، تنصب على االشتغال أو "الكتاُب يفيد قارئه، والجهل يرتكه العاقل"وتقول: 

ترفع أم الوجهان جائزان؟ جائزان، واألرجح الرفع؛ ألن الجملة السابقة جملة 

، فرتفع لتكون جملة اسمية معطوفة على جملة "الكتاب يفيُد صاحبه"اسمية 

يفيُد الكتاُب قارئُه، "الجملة األولى فعلية، يعني لو قلنا:  اسمية، ولو كانت

م واألرجح؟ النصب، لتكون جملة فعلية  "والجهل يرتكه العاقل فما المقدَّ

معطوفة على جملٍة فعلية، يعني أن األرجح: هو ما يجعل المعطوف والمعطوف 

 عليه من جنٍس واحد، يا اسمية أو فعلية. 

 (1:4:44@) طالب:

إذا وقع االسم بعد عاطٍف على جملٍة اسمية مخربٍ عنها بفعل، كما قال  الشيخ:

 ابن مالك قال: 
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َبىىىىَرا  ىىىىال  ُمخ  ع 
 وإن َتىىىىاَل المع ىىىىوُف فِ

 

ن  ُمَخَيىىىىىَرا  َُ
 بىىىىىِ  عىىىىىن اسىىىىىمم فىىىىىاع  ِ

 يعني اسم ُأخرب عنه بفعل. 

 (1:05:07@) طالب:

ا أكرمته"قلنا: إذا قلت  الشيخ: األرجح؛  ، إن رفعت كان"محمٌد جاء وزيدا

لكي تعطف جملةا اسمية على جملٍة اسمية، وإن نصبت يجوز والَّ ما يجوز؟ 

زه؟ كون المبتدأ مخرٌب عنه بالفعل، يعني هذه جملة اسمية، نعم  يجوز، ما الذي جوَّ

 جملة اسمية، لكن فيه رائحة الفعل؛ ألن الخرب فعل. 

 (1:5:53@) طالب:

ا أكر"لو قلت  الشيخ: هنا ماذا  "وزيٌد أكرمُته"أو  "مَتهمحمٌد مجتهٌد وزيدا

 يجوز لك؟ يجوز الرفع والنصب، إال أن النصب ضعيف، ليس جائز.

 (1:06:18@) طالب:

 هذا هنا ضعيف، هذا ألنه سيدخل حينئٍذ يف القسم... آخر األقسام.  الشيخ:

 ما يجوز فيه الوجهان والرفع أرجح...  الق م الخامس:

يف القسم الرابع؟ القسم الرابع: ما يجوز فيه  نعيد القسم الرابع.. ماذا قلنا

ر القسم الرابع.  م هذا القسم وأخَّ  الوجهان على السواء، ابن مالك قدَّ

هو ما يجوز فيه الوجهان على السواء، وهو الذي شرحناه قبل  يف الق م الرابع:

قليل: إذا عطفت على جملة اسمية مخرب عنها بفعل، فحينئٍذ لك يف هذا االسم أن 

ترفع مراعاةا للجملة االسمية، ويجوز لك أن تنصب مراعاةا للخرب الذي هو فعل، 

هنا يجوز لك الوجهان على السواء من دون ترجيح، إما أن تعطف على الجملة 

 الكربى أو تراعي الجملة الصغرى. 
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أما الق م الخامس: فهو ما يجوو في  الوجهان والرفع أرجح، يقول في  ابن 

 مالك:

ىىىىُع   يف شيىىىىرِ الىىىىذي َمىىىىَر َرَجىىىىح  والرف 

 

َعىىىو  وَدع  مىىىا لىىىم  ُيىىىَبح     فمىىىا ُأبىىىيَح اف 

يعني يقول كل مسألة بعد ذلك ال تدخل يف وجوب النصب وال وجوب الرفع  

محمٌد "وال رجحان النصب وال االستواء فإن الرفع فيها هو األرجح؛ كقولك: 

أداة ال يليها إال  ليست من مواضع الوجوب، لم يتقدم "محمٌد أكرمته"، "أكرمته

الفعل، وليست من أدوات وجوب الرفع، لم تتقدم أداة ال يليها إال اسم، وليست 

محمٌد "من مواضع رجحان النصب؛ ألن الفعل هنا ليس طلبيًّا وإنما ماضي 

 ، وليست من االستواء يعني: لم تتقدم عليها جملة اسمية والخرب فعل. "أكرمته

؟ الرفع والنصب، إالَّ أن الرفع "حمٌد أكرمتهم"إذن.. ما الذي يجوز لك يف 

 أْولى. 

 لماذا كان الرفع أْولى؟ قالوا: ألن الرفع حينئٍذ ال يحتاج إلى تقدير. 

ا أكرمته"وإذا نصبت  ستحتاج إلى تقدير محذوف، وما ال يحتاج إلى  "محمدا

 تقدير مقدٌم على ما يحتاج إلى تقدير. 

ملحوظة  أو األقسام الخمسة نقول  فإذا انتهينا من هذه الحاالت الخمس

 ما الثالثة الجواز حاالت إن: نقول–، وهي: أنه ما سوى حاالت الوجوب... مهمة

م قصٌد يقصد إليه، للمتكل كان فإن النحوية؛ الصناعة حيث من هو فيها ذكرناه

 -ما يريده-فالبالغة والفصاحة حينئٍذ تقتضي أن يراعي المتكلم ما يقصد إليه 

كان المتكلم يقصد التأكيد والمبالغة يف هذه األقسام الثالثة: االستواء، أو يعني إذا 

 -تأكيد األمر-رجحان الرفع، أو رجحان النصب، إذا كان يقصد المبالغة والتأكيد 

فحينئٍذ نقول: األفصح لك واألكثر واألْولى: أن تنصب أو ترفع أو الوجهان 
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ألفصح النصب؛ لكي يكون الكالم مستويان؟ نقول: ال، هنا األفضل واألْولى وا 

د، وإذا كان المتكلم ال يقصد ذلك وإنما يقصد مجرد اإلخبار، يريد  جملتين، فتؤكِّ

فقط مجرد أن يخرب عن إكرامه لمحمد، فاألفصح حينئٍذ واألْولى الرفع أم 

 النصب؟ الرفع، حتى ولو كان الكالم من مواضع رجحان النصب. 

: الفعل هنا طلبي، ما أفضل واألْولى  "رمهمحمد أك" يعنِ لو قلنا مثال 

واألفصح للمتكلم؟ نقول: إن كان يقصد مجرد اإلخبار فيرفع، وإن كان يقصد 

التأكيد فاألفصح له واألحسن أن ينصب، وإن كان ال يقصد شيئاا من ذلك فيجوز 

 لك يف النحو أن ترفع وأن تنصب، إال أن األفصح يف الصناعة النحوية أن تنصب. 

هذا من مواضع رجحان الرفع،  "محمٌد أكرمته"، "محمٌد أكرمته"يف وكذلك 

ا أكرمته"تقول: ال، إذا كنت تقصد التأكيد فالنصب هنا أفصح  ، كما يف "محمدا

فعل ماضي، ومع  )خلقها(هنا  [5النحو:] (ۆ ۆۈ)آليات التي قرأناها: 

لتأكيد، وإذا ذلك.. نصب على االشتغال؛ ألن المعنى هنا يناسبه االشتغال، يعني ا

محمٌد "كنت تريد مجرد اإلخبار فاألفصح واألفضل واألْولى أن ترفع، فتقول: 

، فإن لم تقصد شيئاا من ذلك ففي الصناعة النحوية يجوز لك الرفع "أكرمته

 والنصب، إال أن الرفع أفضل لكي تتخلص من التقدير. 

ب رعة، قال ابن يبقَ لنا ثالثة أبياو ليس فيها شِي جديد، فلعَلنا نشرحها 

 مالك بعد ذلك: 

ِف َجىىىىىر    بَحىىىىىر 
ىىىىىُو مشىىىىىرولم  وَفه 

 

ىىىىىىىىرِي  ىىىىىىىىوم َيج   أو بإضىىىىىىىىافةم كَوص 

يقول: االشتغال لكل األحكام السابقة يجري، سواٌء كان الضمير متصالا  

ا أكرمه"بالفعل كـ  ا ُمرَّ به"، أو كان متصالا بحرف الجر كـ "زيدا ، أو كان "زيدا

ا أكرم أباه" متصالا بمضاٍف إليه، نحو: ، الحكم يف كل ذلك واحد من حيث "زيدا

وجوب النصب أو وجوب الرفع أو جواز الوجهين، يقول األحكام واحدة يف كل 
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 ذلك. 

 ثم يقول ابن مالك: 

ا ذا َعَمىىىىو    ُ ىىىى  وَسىىىىو  يف ذا البىىىىاِب َوص 

 

ىىىىِو إن  لىىىىم  يىىىىُك مىىىىانٌع َحَهىىىىو    ع 
ُِ  بال

، يقول يف هذا البيت: كل األمثلة السابقة ا  لتي ذكرناها كان الناصب فيها فعالا

التي يسميها -ويف حكم هذا الفعل األسماء المشتقة العاملة عمل الفعل 

الوصف األوصاف: هي األسماء المشتقة التي  -باألوصاف والمفرد: وصف

تعمل عمل الفعل، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبَّهة وصَيغ 

قة العاملة عمل فعلها أو األوصاف، وهذه تعمل عمل المبالغة، هذه األسماء المشت

فعلها؛ يعني ترفع الفاعل كفعلها وتنصب المفعول به كفعلها. يقول: حكمها 

فيجوز لك  "محمد أنا أكرمته"كحكم الفعل يف االشتغال، فإذا قلت يف الفعل: 

ا أنا أكرمته"االشتغال  ، كذلك لو أتيت "محمٌد أنا أكرمته"، والرفع "محمدا

، أكرم ُيكرم فهو ُمكرم، فتقول حينئٍذ باالشتغال: "ُمكرم"الوصف مِن أكرم وهو ب

ا أنا ُمكرمه" ، يجوز لك الوجهان؛ ألن "محمٌد أنا ُمكرمه"، وبالرفع: "محمدا

 الوصف كالفعل يف العمل. 

الفقيَر أنا "، وتنصب على االشتغال فتقول: "الفقيُر أنا كسوته"وتقول: 

 . "كسوته

 عل مِن َكسى يكسو فهو كاٍس، كذلك كاٍس كَسْسهاهات اسم الف

، وتنصب على االشتغال "الفقيُر أنا كاسيهِ "يف الفعل، تقول:  (1:16:37@)

 . "الفقيَر أنا كاسيهِ "فتقول: 

أن األوصاف التي تعمل عمل فعلها وهي أسماء تأخذ حكم الفعل  الخالصة:

 . ]باب االش رال[يف 

( يُك )إن لم  وقوله يف آخر البيت:  ، يقول: إذا كان هناك مانع يمنع مانٌع َحَهو 
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فحينئٍذ ما تعمل عمل الفعل يف االشتغال كما  -عمل فعلها-عمل هذه األوصاف  

أهنا ال تعمل عمل الفعل يف غيره، وهذا سيأيت بيانه وتفصيله عندما نتكلم على 

متى  األسماء العاملة عمل فعلها، يتكلم عن اسم الفاعل واسم المفعول، نعرف

 تعمل عمل الفعل ومتى ال تعمل عمل الفعل. 

ا يقول ابن مالك   : وأخير 

َقىىىىىىىىىىىٌة حاصىىىىىىىىىىىلٌة بَ ىىىىىىىىىىىابِعِ   وُعل 

 

َقىىىىىىةم بىىىىىىنُِس االسىىىىىىِم الواقىىىىىىعِ    كُعل 

ا أكرمه"يقول: سواٌء قلت   ا أكرم أباه"أو قلت:  "محمدا ، يعني سواءا "محمدا

يقول: الحكم  -ةكما شرحنا يف البداي-الفعل اشتغل بضميره أو اشتغل بسببه 

 واحد. 

َقٌة حاصلٌة بَ ابِِع( َقةم يعني: مضاف إلى اسٍم يتعلق باالسم السابق  )وُعل  )كُعل 

يعني: كالضمير العائد إلى االسم السابق مباشرة، وهذا  بنُِس االسِم الواقِع(

]باب شرحناه بأمثلته من قبل، هذا كل ما يتعلق هبذا الباب الظريف الطريف 

. ، وماالش رال[  ا ذكرت من شواهده القرآنية إال قليالا

 هل هناك من سؤال يا إخوان؟

  (1:18:47@)يقول ابن مالك  طالب:

(قول ابن مالك:  الشيخ: َعو  وَدع  ما لم  ُيَبح  ، هذا من الحشو، يعني )فما ُأبيَح اف 

]ألُية ابن فقط إلكمال البيت، وإال ليس فيه حكٍم نحوي، وهذا من النوادر يف 

: الكلمات التي ما الحشو يعنِنادر.  ]ألُية ابن مالك[، يكون الحشو يف مالك[

ا نحوية.   تحمل أحكاما

 (1:19:15@) طالب:

 نعم، يف مسائل الجواز قلنا: األفصح واألبلغ: أن تأخذ بالمعنى...  الشيخ:
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 ربعون األو ماد الدرس احل

﷽ 

 

محمد وعلى آلـه وأصـحابه الحمد هلل رب العالمين، الصالة والسالم على نبينا 

 أجمعين. 

 أما بعد...

ــاكم يف ليلــة االثنــين، الثــامن عشــر مــن شــهر المحــرم مــن ســنة  ــاكم اهلل وبيَّ فحيَّ

ونحــن يف جــامع  ملسو هيلع هللا ىلصإحــدى وثالثــين وأربعمائــٍة وألــف مــن هجــرة المصــطفى 

الــدرس  -بحمــد اهلل وتوفيقــه-الراجحــي يف مدينــة الريــاض يف حــي الجزيــرة نعقــد 

أن  ، ونســأل اهلل  ]ألُيىىة ابىىن مالىىك[عــين مــن دروس شــرح الحــادي واألرب

ـا وأن يلقـي فيـه الربكـة وأن  يجعـل أعمالنـا كلهـا خالصـة وأن يجعـل شـرحنا مفهوما

 واآلخرة؛ إنه على كل شيٍء قدير. ينفعنا به يف الدنيا

ي الُعو ولثومى [على باب  -يا إخوان-توقفنا عند الكالم  بعـد أن انتهينـا  ]تعد 

إن -، فكالمنـا يف هـذا الـدرس ]االش رال[الماضي من الكالم على باب  يف الدرس

ي الُعو ولثوم [سيكون على باب  -شاء اهلل  .  ]تعد 

من أبياو، وهىِ أحىد عشىر بي  ىا، قىال  ويف البداية نقرأ ما قال  ابن مالكم 

: 

ىِو ال ُمَعىَدى َأن  َتِهىو  .267 ع 
ُِ  َعالََمُة ال 

 

ىىىىَدر بِىىىى ِ   ىىىىُو َعِمىىىىو   َهىىىىا َشي ىىىىرِ َمه   َنح 
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ُعوَلىُ  إِن  َلىم  َينُىىب  .268   ُ  َفان ِهىب  بِىِ  َم

 

ُو ال ُكُ ىىىىب    ىىىىُو َتىىىىَدَبر   َعىىىىن  َفاِعىىىىوم َنح 

 َوالَِوٌم َشي ىىىىُر ال ُمَعىىىىَدى َوُحىىىى ِم  .269 

 

َعىىىىىىاِل ال َ ىىىىىىَجاَيا َكىىىىىىنَِهم     ُلىىىىىىُثوُم َأف 

َعن َ َ ىا.270  َعَلَو وال ُمَ اِهِ اق   َكَذا اف 

 

َِاَفىىىىىىة  َأو  َدَنَ ىىىىىىاَوَمىىىىىىا اق     َ َ ىىىىىىَ َن

 َأو  َعَرَضىىى  َأو  َطىىىاَوَع ال ُمَعىىىَدى.271 

 

َ ىىىىىىىىىىىَدا   َكَمىىىىىىىىىىىَدُه َفام 
 لَِواِحىىىىىىىىىىىدم

ِف َجىىىىىر  .272   َوَعىىىىَد الَِوَمىىىى  بَِحىىىىر 

 

ُمن َجىىىىىىر    ىىىىىىُب لِل   َوإِن  ُحىىىىىىِذف  َفال نَه 

ىىىىىىِ َأَن َوَأن  َيَ ىىىىىىرِدُ .273 
ىىىىىىال  َوفِ  َنق 

 

ىىىن َلىىىب سم َكعَ    ِجب ىىىُق َأن  َيىىىُدواَمىىىع  َأم 

ن َ َكَمىن  .274  ُو َسب ُق َفاِعوم َمع   َواألَص 

 

ىىَ  ال ىىَيَمن     ِمىىن  َأل بُِ ىىن  َمىىن  َواَرُكىىم  َن  

ىىىُو لُِموِجىىىبم َعىىىَرا.275  ىىىَثُم األَص   َوَيل 

 

ىىىِو َح  َمىىى  َقىىىد  ُيىىىَرى  ُ  َذاَ  األَص   َوَتىىىر 

 َأِجىث  إِن  َلىم  َيِ ىرّ .276 
َلةم َف َف    َوَحذ 

 

ِف َمىىىا ِسىىىي َق َجَواَبىىى  َأو  ُحِهىىىر  كَ    َحىىىذ 

ىىىىَذُف ال نَاِصىىىىُبَها إِن  ُعِلَمىىىىا.277   َوُيح 

 

َ َثَمىىىىىىىا  ُفىىىىىىىُ  ُمل  ُن َحذ   َوَقىىىىىىىد  َيُكىىىىىىىو 

 يف هذه األبيات على  يتكلم  

ي الُعو ولثوم   تعد 

ا يف هذا الباب الكالم على المفعول به؛ فلهذا لـن يعقـد للمفعـول  وسيذكر أيضا

  المفاعيل؛ ألن الكالم عليه سيكون يف هذا الباب. به باباا يف

 من حيث ال عدي واللثوم ق مان:  -كما تعرفون يا إخوان-واألفعال 

ي. األول  : الفعل المتعدِّ

 : الفعل الالزم. والثاين

ي فالُعُو  : هو ما يصل بنفسه إلى مفعوله، أي: ال يحتاج إلى حرف جر، الم عد 

، وضـرب، وأخـذ، وأكـل، وشـرب، وسـمع، "مٌد أبـاهأكرم مح"نحو: أكرم، تقول: 

ي والفعل الواقع والفعل المجاوز.   وأبصر، وغير ذلك. ويسمى الفعل المتعدِّ

مـات "ويشـمل مـا لـيس لـه مفعـوٌل بـه، نحـو:  والنوع الثاين: هو الُعو الىالوم:
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ونحو ذلك، ويشـمل مـا يتعـدى إلـى مفعولـه  "محمد، وجاء محمد، وذهب محمد

مــررُت بمحمــد، وذهبــت بمحمــد، وصــليت يف المســجد، "حــو: بحــرف الجــر، ن

 .  "وعجبت من زيد، وغضبت على زيد

الفعــل الــالزم هــو الــذي ال يصــل إلــى  ولهىىذا يقىىول بع ىىهم يف الُعىىو الىىالوم:

مفعوله بنفسه، أو هو الذي ال ينصب مفعوالا به، فإذا قلنا إن الفعل الالزم هـو الـذي 

يشـمل النـوعين السـابقين، سـواٌء لـيس لـه مفعـول ال ينصب مفعوالا به، فإنـه حينئـٍذ 

 أصالا أو له مفعول ولكنه وصل إليه بحرف الجر. 

ى  -يف بــاب نائــب الفاعــل-وقــد ذكرنــا مــن قبــل  أن الفعــل الــالزم إذا لــم يتعــدَّ

نعني الفعل الالزم الـذي لـيس لـه مفعـوٌل بـه؛ كـذهب محمـد، وجـاء، -بحرف جر 

للمجهول؛ ألنه ليس هناك ما ينوب عن الفاعل هذا ال يمكن أن ُيبنى  -ونام، ومات

مـررت بزيـد، "بعد حذفه، أما الفعل الالزم الذي يتعدى إلى مفعوله بحرف جر؛ كـ 

ُمـرَّ بزيـد، وُغضـب "، فهذا يمكـن أن ُيبنـى للمجهـول، فتقـول: "وغضبت على زيد

ونحو ذلك، فإذا ُبني للمجهول فقد سبق الكالم على أن الذي ينوب عن  "على زيد

الفاعل حينئٍذ عند المحققين هو المجرور فقـط؛ ألن المجـرور يف الحقيقـة هنـا هـو 

 مفعوله، إال أن الفعل ضُعف عن أن يصل إلى مفعوله بنفسه، فُقوي بحرف الجر. 

ــر  وي ىىمَ هىىذا الُعىىو الىىالوم: ــل غي ــر، والفع ــل القاص ــالزم، والفع ــل ال الفع

 المتعدي. 

 ق مان: إذن.. فاألفعال من حيث ال عدي واللثوم 

  .متعٍد 

  .والزم 

ا ثالثاـا؛ وهـو القسـم  وهذه قسمة الجمهور، وزاد بعض العلماء كابن هشام قسما
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أي: األفعـال الناقصـة؛  ]كىان وأخواتهىا[الذي ال يوصف بتعدٍّ وال لزوم، يعني باب  

فهــي ال توصــف بأهنــا متعديــة وال بأهنــا الزمــة، إال أهنــم يقولــون: إهنــا يف حكــم 

 مها يف حكم الفاعل وخربها يف حكم المفعول به. المتعدية؛ ألن اس

ا يف هذه القسـمة؛ وهـي األفعـال التـي  ا رابعا وزاد بعض العلماء كابن مالك قسما

ـا  وهـذه هــي أفعــاٌل قليلــة  -يعنــي يف وقــٍت واحــد-تتعـدى بنفســها وبحــرف جــر معا

ــد "، تقــول: "شــكر، ونصــح"ســماعية؛ كـــ  شــكرُت لزيــد وشــكرته، ونصــحُت لزي

 .  "ونصحته

فــإن قيــل بعــد ذلــك كيــف نميــز بــين النــوعين المتعــدي والــالزم؟ كيــف يكــون 

 التمييز بينهما؟ 

 : فالجواب علَ ذلك يف بيق ابن مالكم األول؛ إذ قال

ىىىىِو ال ُمَعىىىىَدى َأن  َتِهىىىىو   ع 
ُِ  َعالََمىىىىُة ال 

 

ىىىىُو َعِمىىىىو    ىىىىَدر بِىىىىِ  َنح   َهىىىىا َشي ىىىىرِ َمه 

 -يعنـي هـاء الضـمير-هاء، هذه الهـاء هو أن تصل به  )عالمة الُعو المعَدى(فـ  

تعود إلى غير مصدر الفعل، كأن تقول: الباب فتحته، أو القلـم أخذتـه، أو المسـجد 

اتصـلت بـه الهـاء،  "أكـرم"الفعـل  "محمد أكرمته"بنيته، أو محمد أكرمته. فقولك: 

وهذه الهاء عائدة إلى محمد، ليسـت عائـدة إلـى مصـدر أكـرم وهـو اإلكـرام. إذن.. 

الهاء تدل علـى أن الفعـل هنـا متعـدي، وقيَّـدنا الهـاء أو وقيَّـد ابـن مالـك الهـاء فهذه 

ــل  ــر المصــدر؛ ألن هــاء المصــدر تتصــل بالفعــل الــالزم وتتصــل بالفع بكوهنــا لغي

: الجلوس جلسته، والقيـام قمتـه. وهـذان فعـالن الزمـان، مـا  المتعدي، فتقول مثالا

ــد الهــاء"الكرســي جلســته"تقــول  ــو أردت أن تعي ــول  ، ل ــا تق ــر المصــدر م ــى غي إل

يعنـي:  "الجلـوس جلسـته"، لكن الجلـوس جلسـته؛ ألن معنـى "الكرسي جلسته"

ــا؛ ألن الضــمير بمعنــى مرجعــه؛ كأنــك قلــت  ــا، أو "جلســت جلوسا جلســت جلوسا

، وهذا جائز؛ فلهذا اشرتط أن تكون هـذه الهـاء غيـر راجعـٍة إلـى "جلست الجلوس
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 المصدر. 

ا هبـذه العالمـة بـين الفعـل المتعـدي والفعـل الـالزم، وبعد أن ميَّز ابن مالـٍك لنـ

ذهــب يــتكلم بعــد ذلــك علــى حكــم الفعــل المتعــدي وحكــم الفعــل الــالزم، فبــدأ 

 :  بالكالم على الفعل المتعدي، فقال 

ُعوَلىىىىُ  إِن  َلىىىىم  َينُىىىىب    ُ  َفان ِهىىىىب  بِىىىىِ  َم

 

ُو ال ُكُ ىىىىب    ىىىىُو َتىىىىَدَبر   َعىىىىن  َفاِعىىىىوم َنح 

ي حكمـه: أنـه ينصـب مفعولـه بنفسـه، يصـل إلـى مفعولـه يقول: الفعل المتعـد 

، تــدبرُت: فعــٌل وفاعــل، والكتــَب: "تــدبرت الكتــب"بنفســه فينصــبه؛ كــأن تقــول: 

 مفعوٌل به. 

ا"وتقــول:  ــا، وأبصــرُت عمــرا ا، وأخــذُت قلما ا، وأكرمــُت زيــدا ، "بنيــُت مســجدا

 وهكذا، تجد أن هذه األفعال قد وصلت بنفسها إلى مفاعيلها ونصبتها. 

وال يكــون ذلــك إال مــع الفعــل المبنــي -فــإن نــاب هــذا المفعــول عــن الفاعــل 

، فإن المفعـول بـه حينئـٍذ "ُبني المسجُد، أو ُتُدبِّرت الكتُب "كأن تقول:  -للمجهول

ا.  ا؛ ألنه سينوب عن الفاعل وُيعرب نائب فاعٍل مرفوعا  يكون مرفوعا

 ثالثة أنواع:  -كما تعرفون-واألفعال الم عدية 

: الفعل المتعدي إلى مفعوٍل واحد، كاألمثلة السابقة: أكرمـُت ع األولفالنو -

ا.  ا وبنيت مسجدا  زيدا

 :  وهذا النوع علَ دربين: الفعل المتعدي إلى مفعولين؛ والنوع الثاين -

]ظىَن : ما ينصـب مفعـولين أصـلهما المبتـدأ والخـرب، وهـذا بـاب الدرب األول

ا ق وأخواتها[ ا. ودرسناه، تقول: ظننت محمدا  ائما

: ما ينصب مفعـولين لـيس أصـلهما المبتـدأ والدرب الثاين مما ينهب مُعولين
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ــاب   ــذا ب ــرب، وه ــاب  ]أع ىىَ وأخواتهىىا[والخ ــال  ]ك ىىَ وأخواتهىىا[أو ب أي: أفع

 ، ، وكسـوته ثوباـا، وملَّكتـه بيتاـا، ووهبتـه مـاالا ا مـاالا : أعطيت زيدا اإلعطاء، تقول مثالا

مته النحو وع ، وفهَّ ]أع ىَ لمته المسألة؛ كـل هـذه األفعـال مـن بـاب ومنحته جائزةا

يعنـي:  "ملَّكتـه مـاالا "؛ ألن المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخرب، تقول: وك َ[

، ثم ال تقول محمٌد ماٌل، وهكذا.  ا ماالا  ملَّكت محمدا

الفعـل المتعـدي لثالثـة مفاعيـل؛ وهـو  والنوع الثالث من األفعال الم عدية: -

 بق شرحه من قبل. وس ]أعلم وأرى[باب 

وبعد أن ذكر ابىن مالىك حكىم الُعىو الم عىدي، ذهىب يىذكر لنىا حكىم الُعىو 

 الالوم وشيئ ا من أنواع ، فقال: 

 َوالَِوٌم َشي ىىىىىىىىُر ال ُمَعىىىىىىىىَدى َوُحىىىىىىىى ِم  

 

َعىىىىىىاِل ال َ ىىىىىىَجاَيا َكىىىىىىنَِهم     ُلىىىىىىُثوُم َأف 

َعن َ َ ىىىىا  َعَلىىىىَو وال ُمَ ىىىىاِهِ اق   َكىىىىَذا اف 

 

َ َ ىىىىىىَ نَ    َِاَفىىىىىىة  َأو  َدَنَ ىىىىىىاَوَمىىىىىىا اق 

 َأو  َعَرَضىىىىىىى  َأو  َطىىىىىىىاَوَع ال ُمَعىىىىىىىَدى 

 

َ ىىىىىىىىىىىَدا   َكَمىىىىىىىىىىىَدُه َفام 
 لَِواِحىىىىىىىىىىىدم

بيَّن يف هذه األبيات حكم الفعل الالزم، ثم ذكـر شـيئاا مـن أنـواع الفعـل الـالزم،  

أي: ال يتعـدى إلـى المفعـول بـه –فُحكم الفعل الالزم: أنه يلزم الفاعل وال يتعـدى 

أنواع الُعىو وذكر بعض أنواع الفعل الالزم؛ فمن  -ما شرحنا هذا من قبلبنفسه، ك

  الالوم ال ِ ذكرها ابن مالك لنا هنا:

: أفعال ال جايا؛ يعنـي: األفعـال التـي تـدل علـى سـجيَّة يف اإلنسـان، علـى  أوال 

طبيعة يف اإلنسان، يعني وصف ثابت أو دائم ولكنـه لـيس بحركـة، لـيس مـن أفعـال 

هـذا نســميه سـجيَّة؛ كــالكرم، كـالجود، ونحــو  -نــي أفعـال الحــواسيع-الحركـات 

 ذلك. 

شُرف، وكُرم، وظُرف، وجُبن، وشـُجع، وجُشـع، وَنِهـم؛ هـذه  ومن أمثلة ذلك:
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 كلها أفعال تدل على سجية؛ فهي أفعاٌل الزمة. 

ــه مضــمومة مثــل:   عين
ٍّ

ــه  "كــُرم وظــُرف"وكــل فعــٍل ثالثــي  عين
ٍّ

أي فعــٍل ثالثــي

م؛ فـإن كانـت عينـه مفتوحـةا أو مكسـورةا فقـد يكـون متعـديًّا وقـد مضـمومة فهـو الز

ا، قـد يكـون متعـديًّا نحـو:  هـذا الزم،  "جلـس"هـذا متعـدي،  "ضـرب"يكون الزما

ـا "شربُت المـاء"وكذلك مكسور العين؛ قد يكون متعديًّا كشرب  ، وقـد يكـون الزما

ـا،  كطِرب، إذا كان مفتوح العين أو مكسور العين قد يكـون متعـديًّا وقـد يكـون الزما

ا.   أما الثالثي المضموم العين فهذا ال يكون إال الزما

الفعــل الــذي علــى وزن  النىىوع الثىىاين مىىن أنىىوع الىىالوم ال ىىِ ذكرهىىا ابىىن مالىىك:

َعَلَو  )َكَذا، قـال: "افعلَّل أو افعملل" َعن َ َ ا( وال ُمَ اِهِ اف  ، فالفعـل إذا كـان علـى اق 

؛ وكـذلك إذا كـان علـى وزن فهو الزم، مثل )افعلَو(وزن  ، اشـمئزَّ ، اطمـئنَّ : اِقشـعرَّ

ــَل " ـــ  "اِفَعْمَل ــك ب ــن مال ــه اب ــل ل َعن َ َ ىىا(ومث ــا، )اق  ــا، واِْفَرْنَقَع ــذلك: اِْحَرْنَجَم ، وك

إذا رفض القياد، رفـض أن ينقـاد  "اقعنسسا البعير"يقال:  )اقعن  ا(واِْحَرْمَبا. نعم، 

ع، و"إحرنجما"معك، و قـت،  "افرنقع": تجمَّ احرمـب "افرنقعت اإلبل يعنـي: تفرَّ

ا للقتال. "الديك  إذا انتفش استعدادا

يقول: الفعل الـذي  والنوع الثالث من األفعال الالومة ال ِ ذكرها ابن مالك لنا:

َ َ َ )َوَمايدل على نظافة أو دنس أو عرض، قال:  َِاَفة   اق  ا( َأو   َن  .  َدَنَ ا أو عرض 

 مثل: نُظف، وطُهر، ووُضأ.  فالفعل الذي يدل على نظافة

كـ نُجس، ودنِس، وقـُذر، ووِسـخ؛ هـذه  "نجاسة"والفعل الذي يدل على دنس 

ا، أو  "دنس البيت"كلها أفعال الزمة، تقول:  يعنـي: صـار  "وِسـخ البيـت"صار دنسا

ا، وكذلك: قُذر ونُجس.   وسخا

ر الوصف العارض، يعني: الوصـف غيـ وما دَل علَ عرض، والمراد بالعَرض:
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الــدائم، بخــالف أفعــال الســجايا؛ فالســجية تــدل علــى وصــٍف دائــٍم أو غالــب، أمــا  

يعنـي: وصـٌف غيـر ثابـت، لكـن لـيس مـن أفعـال  "هذا أمٌر عارض"العرض تقول: 

الحركة من أفعال الحواس، وإنما هو وصف معنوي، مثل: مِرض، وكِسل، ونِشط، 

، ونحو ذلك؛ هذه كلها أفعاٌل الزمة.  واحَمرَّ

ـا  لرابع الذي ذكره لها لنا ابن مالك من أنواع الُعو الالوم:النوع ا ما كان مطاوعا

( )َأو  َطاَوعَ لفعٍل متعدٍّ إلى مفعوٍل به واحد، قال:   .  ال ُمَعَدى لَِواِحدم

المىىىراد والمطاوعــة كنــا شــرحناها مـــن قبــل ونعيــدها اآلن بســـرعة، فنقــول: 

على شيء، هذا الشي إما أن يقبل  : هو قبول أثر الفعل؛ إذا أوقعت الفعلبالم اوعة

يعنـي  (00:19:16@)"مطـاوع"أثر الفعل أو ال يقبله، فإن قبِل أثر الفعـل سـميناه 

 استجابته لهذا الفعل سميناها مطاوعة. 

، هو اسـتجاب "كسرُت الباب"كأن توقع الكسر على الباب فتقول:  مثال ذلك:

. إذا تــأثر بالكســر مــا أثــره؟ تــأثَّر بالكســر أم مــا تــأثر؟ تــأثره يســمى مطاوعــة. طــب.

 انكسر، إن استجاب وطاوع انكسر. 

 إذن.. كسرت الباب فانكسر. 

 ؛ ألن انكسر هو أثر كَسر. "انكسر مطاوٌع لكَسر"يقولون: 

: حطمت الغصـن فـانحطم، صـرفته فانصـرف، هـذا الـذي يسـميه  وكذلك مثال 

ا لفعٍل متعدٍّ   إلى مفعوٍل واحد. بالمطاوعة، فيقول هنا: إذا كان الفعل مطاوعا

ــل:  ــد مث ــوٍل واح ــدٍّ لمفع ــل متع ــه، صــرفته"إذا كــان الفع ــرته، حطمت ــإن  "كس ف

، هذا متعدي لمفعول واحـد،  ا تنقص مفعوالا ا، المطاوعة دائما مطاوعه سيكون الزما

ـا، وهـذا سـيأيت يف عـدة أوزان  المطاوعة تنقص مفعول سيكون حينئـٍذ سـيكون الزما

فهو الزم، مثـل: انكسـر،  "انفعل". ما كان على وزن كما قلنا: كسرته فانكسر. إذن.
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 الزم.  "انفعل"انفتح، انتصر، انقشع؛ هذه كلها أفعاٌل الزمة، الذي على 

ــه فتــدحرج" وكىىذلك: ــدحرج "دحرجت ، دحرجــت الحجــر فتــدحرج. إذن.. ت

ـا الزم،  "تفعلـل"مطاِوع دحرج، إذن.. فالفعل الـذي علـى وزن  مثـل: تـدحرج أيضا

ق مثــل: تــدحرج الحجــ ق، ال، تفــرَّ ــل"ر، تبعثــر، تبعثــرت األوراق، تفــرَّ لــيس  "تفعَّ

 تفعلل، لكن تبعثر وتدحرج وتزلزل؛ هذه أفعال الزمة. 

 (00:21:57@) طالب:

ل ليست تفعلل، انظر للثالثي، هـذه مـن فـكَّ ثالثـي مـا  الشيخ: كت تفعَّ ال، تفكَّ

 تكن على تفعلل. 

وإال -كىر لنىا شىيئ ا مىن أشىهر أنواعى  وبعد أن بَين لنا ابن مالكم حكم الىالوم وذ

ا للالوم  قال ابن مالك بعد ذلك كل : -فهنا  أنواع أخرى أي  

ِف  الَِوَم  َوَعَد    َجر   بَِحر 

أال يتعـدى، هـذا حكمـه األصـلي، فـإذا  نعم، بعد أن ذكر لنىا أن الىالوم ُحكمى :

ك تعديه بحرف فإن -يعني إذا أردت أن تذكر معه مفعوالا -أردت أن ُتعديه لمفعول 

الجــر؛ ألنــه ضــعيف، ال يصــل بنفســه إلــى مفعولــه، فــإذا أردت الفعــل فقــط تقــول: 

فإذا أردت أن تـذكر المجلـوس عليـه سـتقول: جلـس محمـٌد علـى  "جلس محمد"

فعـٌل ضـعيٌف ال يصـل بنفسـه  "جلـس"الكرسي، فالكرسي مفعـوٌل لجلـس، إال أن 

ي بمساعد  ِف  الَِوَم  )َوَعَد ك: وهذا قول ابن مال -وهو حرف الجر-فُعدِّ ( بَِحر   َجىر 

(فقوله:  ، إال أنه ال يصل إليـه بنفسـه ولكنـه يصـل بمسـاعد  )وعد  يعني أن له مفعوالا

 وهو حرف الجر. 

، فزيـٌد مفعـول أم لـيس بمفعـول؟ انظـر: سـتقول أنـه "مـررُت بزيـدٍ "فإذا قلت: 

ا به؟ ممرور مفعول. إذن.. فهو مفعوله.   ممرور، أليس ممرورا
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 ، الكرسي مجلوٌس عليه، مجلوس يعني مفعول. "جلست على الكرسي"و 

 ، فزيٌد مذهوٌب به، يعني مفعول. "ذهبت بزيد"و

 ، فالقاعة مخروٌج منها، فهي مفعول، وهكذا. "خرجُت من القاعة"و 

 ثم قال ابن مالكم بعد ذلك:

ِف َجىىىىىىىر    َوَعىىىىىىىَد الَِوَمىىىىىىى  بَِحىىىىىىىر 

 

ىىىىىىُب لِل مُ    ن َجىىىىىىر  َوإِن  ُحىىىىىىِذف  َفال نَه 

 حر الجر. )وإن ُحذف(  

ُب  ُحِذف   َوإِن   ُمن َجر   َفال نَه   لِل 

ىىىىىىىىىىِ َأَن َوَأن  َيَ ىىىىىىىىىىرِدُ 
ىىىىىىىىىىال  َوفِ  َنق 

 

ىىىن َلىىىب سم َكَعِجب ىىىُق َأن  َيىىىُدوا   َمىىىع  َأم 

ذكر يف هذا البيت ونصف البيت ذكر لنا: أن حـرف الجـر الـذي ُيعـد الفعـل قـد  

 وحذف  علَ نوعين: ُيحذف، 

ِب حذٌف سما .  ع  ال يقاس عليه؛ بل يوقف معه على النقل، وهذا الذي قال: نقالا

ِب مَ ردٌ  )َوفِىِ َأَن ُيقاس عليـه، وهـذا الـذي قـال فيـه:  والنوع الثاين: حذٌف قياس

 . َوَأن  َيَ رُِد(

لكن ُينبِّه يف البداية إلى أن حـرف الجـر هـذا الـذي يقـد ُيحـذف هـذا هـو حـرف 

ا فيوصل الفعـل الـالزم الجر الذي يوصل الفعل إ لى مفعوله، سواٌء كان الفعل الزما

إلى مفعوله، أو كان متعدياا ألكثر من مفعول، فإنه قد يصل بنفسه إلى األول ويصـل 

إلى الثـاين بحـرف جـر، فُيحـذف حـرف الجـر؛ ولهـذا سـنمثِّل يف األمثلـة سـتجد أن 

ي قــ يـة؛ ألن حتـى المتعـدِّ د يتعـدى بحـرف جــر، نمثِّـل بأفعـال الزمـة وبأفعــال متعدِّ

 : ا"فتقول مثالا ، "أكرمـُت أبـي يف المسـجد"، وتقـول: "خفُت من زيٍد، وخفُت زيـدا

ا جار ومجرور، وتقول:  ا يف البيت"هذا يف مفعول به وفيه أيضا ، فتـأيت "رأيُت محمدا
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ا علـى حقـي"بمفعول به وجـار ومجـرور، وتقـول:  يـه إلـى "أشـهدُت محمـدا ، فتعدِّ

د ذلك جـار ومجـرور، فـالكالم علـى حـذف الجـار يشـمل مفعول أول، ثم تذكر بع

 كل ذلك. 

ا نقال  قلنا:  ا سـنذكر حذف الجر إما أن ُيحذف سماع   إذا
ٌّ

 نقلـي
ٌّ

، وبما أنـه سـماعي

 شيئاا من كالم العرب يف ذلك؛ ألنه ال ُيقاس عليه، فمن ذلك قول جرير: 

 تمىىىىىىرون الىىىىىىدياَر ولىىىىىىم تعوجىىىىىىوا

 

َِ إذن حىىىىىىىىىرامُ    كالمكىىىىىىىىىم علىىىىىىىىى

فحذف حرف الجـر. لـو ذكـر حـرف الجـر لكـان يقـول:  "تمرون بالديار"يريد  

فيُجر، لكن هنا حذف حرف الجر، عندما حذف حرف الجر مـاذا  "تمرون بالديارِ "

حدث؟ الذي حدث أن الفعل وصـل إلـى المفعـول بـه بنفسـه، هـذا سـماعي، لكـن 

ى الشاعر عندما حذف حر الجر ماذا حدث؟ الذي حدث أن الفعل وصل بنفسـه إلـ

المفعـول بــه فنصــبه، إذن.. فحــرف الجــر إذا ُحـذف مــاذا يحــدث للمجــرور بعــده؟ 

تمــرون الــدياَر ولــم "ينتصــب؛ ألن الفعــل حينئــٍذ سيصــل بنفســه وينصــب، فقــال: 

 ولم تمروا بي.  "تعوجوا
ّ

 ولم تأتوا إلي
َّ

 يعني: ولم تعوجوا إلي

 وقال عمر بن أبي ربيعة: 

 َشِ ىىىىىَبق أن نِىىىىىرو نحىىىىىو ن ىىىىىايم 

 

 فننىىىىىِ مىىىىىررَن ال ريىىىىىقلىىىىىيس يعر 

 .  "مررن بالطريق"يريد:  

س:   وقال المتلمِّ

 آليىىىُق حىىىَب العىىىراق الىىىدهَر أطعمىىى ُ 

 

 والحىىىب يىكلىىىى  يف القريىىىة ال ىىىىوُ   

حلفته، أقسمت، يقـول: حلفـت علـى حـب العـراق، أقسـمت علـى  آليُ   يعنِ: 

حب العراق، آليت على حب العراق، لكنه حذف حرف الجـر، فعنـدما حـذف حـر 

ــر ــى" الج ــال:  "عل ــب، فق ــه فنص ــل بنفس ــل الفع ــدهر "وص ــراق ال ــب الع ــت ح آلي
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؛ ألن النعمان منعـه مـن أن يـأيت للعـراق ويقـرتي ويشـرتي، فغضـب وقـال: "أطعمه 

 آليت أالَّ آيت إلى العراق وأشرتي من حبه، دعوا السوس يأكل حبه.

وأقل من هذا أن ُيحذف حـرف الجـر ويبقـى  -قلنا هذا سماعي-وأقل من هذا 

ا، ومن ذلك قول الفرزدق: جره  ، هذا قليٌل جدًّ

 إذا قيىىىىىىَو أي النىىىىىىا  شىىىىىىر قبيلىىىىىىةم 

 

 أشىىىارو كليىىىبم بىىىاألكف األصىىىابعُ  

 أي: أشارت إلى كليٍب.  

 وقيل ألعرابي: كيف أصبحت؟ فقال: خيٍر والحمد هلل، يعني: بخيٍر. 

 يعنـون: ال "ال ُيقـاس عليـه"قلنا: هذا كله سماعي ال يقاس عليه، عندما يقـول: 

تقيس األفعال األخرى عليه، لكن المسموع.. لكن هذا المسموع الذي جاء فصيح 

ويجوز أن تستعمله يف كالمك، يعني لك أن تقول: مـررت الطريـق، مـررت الـديار، 

مررت القصيم، مررت البلد، لكن ما تقيس األفعـال األخـرى عليهـا غيـر مـرة، هـذا 

ا فصـيح ويمكـن أن تسـتعمله، ال مرادهم بعدم القياس هنا، أما المسموع نفسـه فهـذ

 بأس يف ذلك. 

 (00:30:24@) طالب:

 هنا ال تقس، قلنا: ال تقيس.  الشيخ:

 (00:30:27@) طالب:

وال تحذف، نحن قلنا: حذف حر الجر هنـا  "سافرُت إلى المدينة"قل:  الشيخ:

ت إليـه،  سماعي، يوقف مع السماع وال يقاس عليه، ُتستعمل هذه األفعال فيما تعـدَّ

 عني: الديار. ي

 (00:30:46@) طالب:
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هذه هـي أشـهرها؛ فلهـذا قـال: يمكـن  )مَر(يف أبيات قليلة وردت، منها  الشيخ:

 أن تستعملها متعديةا بنفسه إلى الديار، إلى البلدان، إلى األماكن. 

 (00:31:00@) طالب:

 الطريق مكان، األماكن يعني، ُيرجع إلى األماكن، نعم األماكن، مـررت الشيخ:

ـع يف مـرر، كلمـة  هـذه  )مىَر(البيت، مررت الطريق، مررت المدرسة، وبعضهم توسَّ

ا.  ا، فتقول: مررُت زيدا يها بنفسها سماعا  يمكن أن تعدِّ

هو الحذف القياسي المطَّـرد الـذي ُيقـاس  والنوع الثاين من حذف حرف الجر:

ــا:  ــرفين، وهم ــل ح ــون إال قب ــذا ال يك ــه، وه ــددة و  "أنَّ "علي ــاكنة،  "أنْ "المش الس

 بشرط: أمن اللبس. 

تريد: خفت من أن تتأخر، يعني لـك أن تقـول: خفـت  "ِخفت أْن تتأخر"تقول: 

ح بحرف الجر وأن تحذفه.   من أن تتأخر، وخفت أن تتأخر، فتصرِّ

 يعني: فرحُت بأن نجحت.  "فرحُت أْن نجحت"وتقول: 

 عجبت من أنك مرتدد.  "عجبُت أنك مرتدد"

رته أنه ناجح" رته بأنه ناجح.  "بشَّ  يعني: بشَّ

يريـد: عجبـت مـن أن يـدوا، أي:  َيىُدوا( َأن   )َعِجب ىُق ومن ذلك مثال ابن مالك: 

 من أن يدفع الدية. 

-المراد  [18آل عمران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)ومن ذلك قوله تعالى: 

 : شهد اهلل بأنه. تقول: شهدتُّ بالحق، فشهد اهلل بأنه. -واهلل أعلم

-المعنى  [63األعراف:] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڱ)وقال تعالى: 

 : أو عجبتم من أن جاءكم ذكٌر من ربكم. -واهلل أعلم
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ح  "أنَّ وأن"إذن.. فحذف حرف الجر قبل   هذا مطَّرٌد يقاس عليه، لك أن تصرِّ

 بحرف الجر ولك أن تحذف حرف الجر. 

 (00:33:14@) طالب:

ل،  الشيخ: ومـا دخلـت عليـه اسـٌم  "أنْ "وما دخلت عليـه و  "أنَّ "هذا اسم مؤوَّ

ل، يأخذ حكم االسم الصريح.   مؤوَّ

 بشرط: أمن اللبس.  "أنَّ وأنْ "قلنا: إنما يجوز حذف حرف الجر قبل 

  ما معنى بشرط أمن اللبس؟ 

ــا، تعــرف أن المــراد  ، أو أن المــراد هــو "مــن"أي: أن يكــون حــرف الجــر متعيِّنا

ر"؛ كاألمثلة السابقة، فتقول: "على"أو  "عن" ، معـروف أن حـرف "ته أنه نـاجحبشَّ

ـرته مِـن والَّ علـى والَّ يف!  ـرته بأنـه نـاجح، فتقـول: بشَّ الجر هنا متعيِّن وهو البـاء: بشَّ

متعيِّن أنه الباء، فإن لم يتعيَّن؟ قالوا: ال يجوز أن ُيحـذف؛ وذلـك أن بعـض األفعـال 

ى يجوز أن تتعدى بأكثر من حرف جر، ولها مـع كـل حـرٍف مـن حـروف الجـر معنـا

، فتقـول: "رِغـب": الفعـل ومىن أشىهر ذلىكيختلف عن معناها مع الحرف اآلخر، 

، فرغبـت يف األمـر: أردتـه، ورغبـت عـن األمـر "رغبت يف األمر ورغبت عن األمر"

 أي: انصرفت عنه ورفثته ولم أرده. 

ا"، تقـول: "رِغـب"مـع  "أنْ "أو بــ  "أنَّ "فإذا أتيت بـ  ، مـا "رغبـُت أن أزور زيـدا

رغبت يف زيـارة أو رغبـت عـن زيارتـه؟ إذن.. مـا يجـوز؛ ألن حـرف الجـر المعنى؟ 

ح  ــا، واإللبــاس مرفــوع يف اللغــة، هنــا ال بــد أن تصــرِّ غيــر متعــيِّن، هــذا يســبِّب إلباسا

 .  "رغبت عن أن أزوره"أو  "رغبت يف أن أزوره"بحرف الجر، تقول: 

 [127الن اي:] (ى ى ائ): فإن قيل: ما تقولون يف قوله 

راد ترغبون يف نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن؟ األمران محتمالن، ومع هل الم



 

 
e 

g h 

f  219 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 واإلجمال:ذلك حَذف حرف الجر، نقول: هذا ليس بإلباس، هذا يسمونه إجمال، 

واهلل -أن يكون المعنيان مرادين؛ ولهذا قال جمهرٌة من المفسرين: إن معنى اآلية 

يعني: وترغبون يف نكاحهن؛ : أن المعنى قائم على إرادة الحرفين، -أعلم بمراده

لجمالهنَّ ومالهن أو ترغبون عن نكاحهن؛ لذمامتهن وفقرهن. كال المعنيين مراد، 

سواٌء أردتم هذا أو أردتم هذا، كالهما مراد باآلية، وجمع بين هذين المعنيين 

حت بحرف الجر لكان معنى اآلية أحد  بحذف حرف الجر، يعني لو أن اآلية صرَّ

ر، فيقول: ترغبون يف أن هذين المعنيين و انتفى اآلخر، فكان يجب حينئٍذ أن يكرِّ

تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن. فكيف تجمع بين المعنيين حينئٍذ؟ فجمع 

بين المعنيين بحذف حرف الجر، يقول: إن الحكم شامل لهذه الصورة وشامل 

ا من بالغة القرآن، فهذا يسمونه   ."إجمال"لهذه الصورة. فهذا أيضا

 ماذا عند  يا أخِ؟

 (00:37:11@) طالب:

األقــرب إلــى المعنــى تعــود إلــى المفســرين، أمــا نحــن يف درس النحــو  الشىىيخ:

اآلن، لكن المعنى كما يذكره النحويون أن اآلية هنا ُتحمل على المعنيين، المعنيـان 

مرادان، يعنـي أن الحكـم صـادق علـى األمـرين، سـواٌء أردتـم نكـاحهن؛ لجمـالهن 

 أو رغبتم عن نكاحهن؛ لذمامتهن وفقرهن؛ فالحكم ثابت. ومالهن، 

 َمن يذكر اآلية كاملة؟ تفضل اقرأها..

ۉ )، [127الن اي:] (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ)

وترغبون يف نكاحهن؛ لمالهن وجمالهن، أو ال  [127الن اي:] (ۉ ې

مامتهن وفقرهن، فالمعنى محمول أو وهن أجورهن وترغبون عن نكاحهن؛ لدتؤت

على المعنيين يف اآلية، يعني لو إنسان فعل هذا األمر أو فعل هذا األمر، مقبول 
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 كالهما داخل يف حكم اآلية.  

ُب  ُحِذف   )َوإِن  وقول ابن مالك:  ( َفال نَه  ُمن َجر   -بفتح الفاء-، أصله: ُحِذَف لِل 

ن الفاء؛ لُيدغم فيها الفاء  )ُحِذَف(ألنه فعل ماض مبني على الفتح،  ولكنه سكَّ

، وهذا يسمونه يف أحكام الصوتيات أو )وإن حذف  فالنهب للمنجر(التالية 

: أن يأيت حرفان اإلدشام الكبيرالتصريف أو التجويد يسمونه باإلدغام الكبير، هذا 

ك، فال يوجد شرط اإلدغام، يعني  من جنس أو متماثالن أو متقاربان أولهما متحرِّ

تدغم إال بإسكان األول، فإن كان  شرط اإلدغام: أن يسكن األول، ما يمكن أن

ا فيجوز يف اللغة  ن هذا األول من  -يف النثر، يجوز يف الكالم والنثر-مفتوحا أن تسكِّ

ا، وهذا جاء يف قراءة أبي عمرو البصري، وهي  ا كبيرا أجل اإلدغام، ويسمى إدغاما

َب ذه"قراءة سبعية ويجوز لك يف الكالم، يعني يجوز أن تقول مثالا يف الكالم: 

 ، كالهما جائز وفصيح. "ذهْب بكرٌ "وأن تقول:  "بكرٌ 

، وقراءة الجمهور: )وترى النا   سكارى(ومن قراءة أبي عمٍرو البصري: 

 .[2الح :] (ٹ ٹ ڤ)

  بعد ذلك: ثم قال ابن مالكم 

ن ىىىَ َكَمىىىن   ىىىُو َسىىىب ُق َفاِعىىىوم َمع   َواألَص 

 

ىىَ  ال ىىَيَمن     ِمىىن  َأل بُِ ىىن  َمىىن  َواَرُكىىم  َن  

 ثالثة أق ام:  م عديسبق أن ذكرنا: أن الُعو ال 

  .ي لمُعول  الم عد 

  .والم عدي لمُعولين 

  .والم عدي لثالثة مُاعيو 

ي:  إما يتعدى لمفعول، أو لمفعولين، أو لثالثة.  الُعو الم عد 
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المتعدي لمفعولين والمتعدي لثالثـة مفاعيـل كيـف نرتِّـب هـذه المفاعيـل؟ مـا 

يتقدم؟ كيف نعرف أن هذا هو األول وهذا هو الثاين؟ فإذا عرفنا الذي يتقدم؟ أيهما 

أن هذا األول وهذا الثاين، ما حكم تقديم األول وتقديم الثاين؟ فقال ابن مالٍك هنـا: 

ُو  ن َ( َفاِعوم  َسب ُق  )َواألَص   . َمع 

قلنا: إنه دربان: إمـا أن  الم عدي الثنينال يدخل معنا، و فالم عدي لواحدإذن.. 

، ولـم يـتكلم عليـه ]ظَن وأخواتها[ى الثنين أصلهما المبتدأ والخرب، فهذا باب يتعدَّ 

هـو حكـم  ]ظىَن وأخواتهىا[ابن مالٍك هنا؛ ألن حكم المفعول األول والثاين يف باب 

المبتدأ والخرب مـن حيـث التقـديم والتـأخير، قلنـا: المبتـدأ والخـرب يجـوز أن يتقـدم 

م المبتـدأ، المبتدأ ويتأخر الخرب، ويجوز أن  م الخـرب، ويف مواضـع يجـب أن تقـدِّ تقدِّ

ــى  ــه عل ــرب تطبِّق ــدأ والخ ــاه يف المبت ــذي قلن ــرب، ال م الخ ــدِّ ــب أن تق ــع يج ويف مواض

 .  ]ظَن وأخواتها[المفعول األول والثاين يف باب 

؛ ألن أصلهما ]أعلم وأرى[وكذلك تطبِّقه على المفعول الثاين والثالث يف باب 

ا"ي نحو: المبتدأ والخرب، فف ا قائما م األول فتقـول: "ظننُت زيدا ظننـُت "، لك أن تقدِّ

ا ا قائما م الثاين فتقول:  "زيدا ا"ولك أن تقدِّ ا زيدا  .  "ظننُت قائما

: م المب دأ، ف قول مثال  م األول كما يجب أن تقد  ا " وقد يجب أن تقد  ظننـت زيـدا

ا، والثـاين: أخـاك. هنـا ي"أخاك م األول وأن ، أين المفعول األول؟ زيـدا جـب أن تقـدِّ

ر الثـاين، كمـا أن قولـك:  زيـٌد مبتـدأ، وأخـوك الخـرب، وال يجـوز  "زيـٌد أخـوك"تؤخِّ

 "أخـوك"صـار المبتـدأ المتقـدم  "أخـوك زيـدٌ "بينهما التقديم والتأخير، فـإن قلـت: 

 والمتأخر هو الخرب. 

يف كمـا تقـول  "ظننـُت يف الـداِر صـاحبها" وقد يجب تقديم الثىاين؛ كىىن تقىول:

؛ ألن يف المبتدأ ضمير يعود إلى الخرب، يعني أن "يف الداِر صاحبها"المبتدأ والخرب: 

والمفعـول الثـاين والثالـث يف بـاب  ]ظىَن وأخواتهىا[حكم المفعول األول الثـاين يف 
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 هو حكم المبتدأ والخرب.  ]أعلم وأرى[ 

وهـو ، ]أع ىَ وك ىَ[يبقى الكالم على حكم المفعول األول والثـاين يف بـاب 

ُو الذي نص عليه ابن مالٍك يف هذا البيت فقال:  ن ىَ( َفاِعىوم  َسىب ُق  )َواألَص  ، يعنـي: َمع 

والمفعول الثاين هو المفعول  -أي اآلخر-أن المفعول األول هو الفاعل يف المعنى 

، فــالمفعول "أعطيــُت المســكيَن ريــاالا "فــإذا قلــت:  -أي المــأخوذ-بــه يف المعنــى 

؛ ألنــه المــأخوذ. مــا "ريــاالا "ه اآلخــذ، والمفعــول الثــاين: ؛ ألنــ"المســكين"األول: 

م المفعول األول وهو الفاعـل يف المعنـى،  م منهما؟ يقول: األصل: أن تقدِّ الذي تقدِّ

ر الثاين.   وتؤخِّ

؛ ألنه آخـذ الثـوب، "الفقير"، فالمفعول األول "كسوُت الفقيَر ثوباا"فإذا قلت: 

   هو الثاين؛ ألنه المأخوذ. "ثوباا"و 

، فالطالـب "منحـُت الطالـَب الجـائزة"، أو "منحُت الطالـَب جـائزةا "فإن قلت: 

 األول؛ ألنه آخذ الجائزة، والجائزة الثاين؛ ألهنا المأخوذة. 

مــُت أخــي النحــو"فــإذا قلــت:  ، فــاألول أخــي؛ ألنــه الفــاهم الــذي يفهــم، "فهَّ

 والنحو الثاين؛ ألنه المفهوم. 

( ن  )َأل بُِ ىومن ذلك قول ابن مالك:  ىَ  ال ىَيَمن  فعـل  ( ىن  )ألب، فــ َمىن  َواَرُكىم  َن  

 أمر، والفاعل واو الجماعة المحذوفة. 

اسـم موصـول بمعنـى الـذي، ألبسـوا الـذي زاركـم  "َمن"، "ألبسوا َمن زاركم"

 نسج اليمن. 

؛ )من واركم(مفعول، أيهما األول؟ األول:  )ن   اليمن(هذه مفعول، و  )َمن(

-كما قال ابن مالـك-الثاين؛ ألنه الملبوس. واألصل    اليمن()ن ألنه الالبس، و 

م المفعول األول الذي هو الفاعل يف المعنـى كاألمثلـة السـابقة، ويجـوز أن  : أن يقدَّ
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م الثاين، فتقول:  أعطيُت رياالا المسكين، وكسوت ثوباا الفقير، ومنحـُت جـائزةا "تقدِّ

 .  "الطالب

 ثم قال ابن مالكم بعد ذلك:

ىىىىى ىىىىىُو لُِموِجىىىىىبم َعىىىىىَراَوَيل   َثُم األَص 

 

ىىىِو َح  َمىىى  َقىىىد  ُيىىىَرى  ُ  َذاَ  األَص   َوَتىىىر 

م  -]أع ىَ وك ىَ[يف باب -بعد أن ذكر أن المفعولين   األصـل فيهمـا: أن تقـدِّ

وتـؤخر الثـاين، قـال: يجـوز أن تأخـذ هبـذا األصـل  -وهو األول-الفاعل يف المعنى 

 ديم األول أو موجٌب لتقديم الثاين. وأن تعكس هذا األصل ما لم يأِت موجب لتق

ىىَثمُ  ىىُو  )َوَيل  ــاين،  )األصىىو(، َعىىَرا( لُِموِجىىبم  األَص  ــأخير الث أي: تقــديم األول وت

 يقول: هذا قد يجب يف بعض المواضع. 

ِو َح  َم  َقد  ُيَرى( َذا َ  )َوَتر  ُ  يعني: قد يكـون تقـديم الثـاين وتـأخير األول  األَص 

 واجباا يف مواضع ُأخر. 

لم يذكر لنـا هـذه المواضـع، قـد يجـب هـذا األمـر  -كما رأيتم-لكن ابن مالك 

أن ابـن مالـك يرمـي  نوقد يجب هذا األمر، وليس هذا مـن شـأن ابـن مالـك، أتظنـو

مــن أفضــل المنظومــات وأدقِّهــا، وإنمــا  ]ألُيىىة ابىىن مالىىك[ه؟! نــالكــالم علــى عواه

همين فقط، أيـن ذكـر ابـن مالـك أجمَل ابن مالٍك الكالم هنا؛ ألنه ذكره من قبل للفا

 ذلك؟ 

 (00:47:33@) طالب:

 ال، يف األلفية، يذكر يف كتاب آخر!  الشيخ:

 (00:47:40@) طالب:

 ]ظىَن[ال، يف نائب الفاعل، ال، هـذا يف المفعـول األول والثـاين يف بـاب  الشيخ:
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 قلنا: تأخذ حكم المبتدأ الخرب، واألصل يف األخبار أن تؤخر.  

 (00:47:54@) طالب:

ال، يف باب الفاعل، عندما تكلم علـى الفاعـل قـال: األصـل يف الفاعـل:  الشيخ:

 .  "أكرَم زيٌد األستاذ"أن يأيت بعد الفعل ويتأخر المفعول به، تقول: 

طيــب.. وقلنــا: إن المفعــول األول هنــا يف حكــم الفاعــل، والمفعــول الثــاين يف 

ــاب  ــاين يف ب ــه، المفعــول األول والث ــث  ع ىىَ وك ىىَ[]أحكــم المفعــول ب مــن حي

م وأن  التقــديم والتــأخير يأخــذان حكــم الفاعــل والمفعــول بــه، يعنــي يجــوز أن تقــدِّ

أكـرَم زيـٌد األسـتاَذ، وأكـرَم "كمـا يجـوز لـك أن تقـول:  -كما قلنا قبل قليـل-تؤخر 

 .  "األستاَذ زيدٌ 

ــاالا " وقىىد يجىىب تقىىديم األول يف مواضىىع، منهىىا: نحىىو قولىىك: ــَك ري ، "أعطيت

المفعـول الثـاين.  "ريـاالا "عـٌل، والتـاء فاعـل، والكـاف مفعـول أول، و ف "أعطيتَك "

الفاعل ضـمير والمفعـول اسـٌم ظـاهر، فـإذا  "أخذُت "، "أخذُت رياالا "مثل قولك: 

ا وجب تقديم الفاعـل، وهنـا  ا ظاهرا ا والمفعول به اسما أعطيتـَك "كان الفاعل ضميرا

 فيأخذ الحكم نفسه. المفعول األول ضمير، والثاين اسٌم ظاهر،  "رياالا 

فعــٌل  "أعطيــُت "، "أعطيــُت موســى عيســى"ويجــب تقــديم األول يف نحــو: 

 وفاعل، موسى األول عيسى الثاين. 

؛ لعـدم وجـود دليـل "أخـذ موسـى عيسـى" كما يجب تقديم الُاعو يف قولىك:

 اإلعراب فيهما. 

ا يف نحو: ب ، كمـا يجـ"ما أعطيُت المسـكين إال ثوباـا" ويجب تقديم األول أي  

؛ ألن المفعول به محصوٌر فيـه، "ما أخذ المسكيُن إال ثوباا"تقديم الفاعل يف قولك: 

ر.  ا يجب أن يؤخَّ  والمحصور فيه دائما
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، ومثـل ذلـك "أعطيُت الجائزَة صـاحبها" ويجب تقديم المُعول الثاين يف نحو:

فعـول ؛ ألنه اتصل بالفاعل ضميٌر يعـود إلـى الم"أخَذ الجائزَة صاحبها"يف الفاعل: 

 به. 

، ومثـال ذلـك يف "مـا أعطيـُت ثوباـا إال المسـكينَ " ويجب تقديم الثاين يف نحىو:

؛ ألن الفاعـل محصـوٌر فيـه، والمحصـور فيـه "ما أخـذ ثوباـا إال المسـكينُ "الفاعل: 

ر.   يجب أن يؤخَّ

فلهذا اك َُ ابن مالكم باإلشارة؛ ألن الم ىلة ُذكرو من قبو. وبعد ذلك يقول 

  :ك إمامنا ابن مال

 َأِجىىىث  إِن  َلىىىم  َيِ ىىىرّ 
ىىىَلةم َف َف    َوَحىىىذ 

 

ِف َمىىىا ِسىىىي َق َجَواَبىىى  َأو  ُحِهىىىر     َكَحىىىذ 

–، فالفضـلة )ف لة(هنا يتكلم على حذف المفعول به، ونبدأ أوالا بشرح قوله:  

وجمعهـا: ُعَمـد، فالُعَمـد مـا ال يسـتغني بنـاء  "العمـدة"خالف  -وجمعها: فضالت

ــه  ــة عن ــ-الجمل ــوا ذل ــوانافهم ــا إخ ــطالح  -ك ي ــتكلم باص ــون، ن ــن اآلن نحوي نح

النحويين، يعني نتكلم بحسب الصناعة النحوية ال نتكلم بحسـب المعـاين المطلقـة 

البالغية، عندك بناء اآلن، تريد أن تبني شـيئاا، تريـد أن تبنـي جملـة، مـا األمـور التـي 

لكـي  يجب أن توجد لكي تبني جملـة؟ الجملـة االسـمية مـا الـذي يجـب أن يوجـد

تبنـي هبــا الجملــة االســمية؟ مبتــدأ خــرب؛ فالمبتــدأ والخــرب ُعمــدة، مــا ســوى المبتــدأ 

 والخرب يف الجملة االسمية فضالت. 

 "محمـٌد جـالٌس يف البيـت قبـل أمـس مـع أخـي"، ُعَمـد "محمٌد جالٌس "تقول: 

 ال يكـون إال بالمبتــدأ -بنـاء الجملـة االسـمية-هـذه كلهـا فضـالت، يعنـي أن البنــاء 

، ما سوى ذلك فضالت، ليس أنه فضالت إن ليس له أهميـة يف المعنـى، ال؛ والخرب

 أن بناء الجملة ال يستغني عن هذه العمدة. 
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والعمدة من األسـماء يف الجملـة الفعليـة: الفاعـل أو نائبـه، مـا يمكـن أن تكـون  

ومــا ســوى ذلــك يســمى  "قــام زيــد"جملــة فعليــة إال بفاعــل أو نائبــه، فــأن تقــول: 

 مفعول به فضلة أم عمدة؟ فضلة. فضالت، فال

َف فلهذا قال:  َلةم  )َوَحذ  ( َف    يعني: المفعول به.  َأِجث 

والىدليو علىَ كذلك لو كان الفعل متعدياا، نعم ُيعد فضلة، المفعول بـه فضـلة، 

يمكــن أن  -كمــا ســيأيت بيانــه اآلن-مــا نحــن فيــه: أنــه يمكــن أن ُيحــذف  أنىى  ف ىىلة:

ه إنمـا يكـون مـع المتعـدي، فـدل ذلـك علـى أنـه تحذف المفعـول بـه، والمفعـول بـ

فضــلة؛ ألن العمــدة مــا يمكــن أن ُتحــذف، الفاعــل ال يمكــن أن ُيحــذف، كيــف 

الجملــة! العمــدة كــالعمود الــذي تقــوم عليــه  (00:54:05@)تحذفــه؟! تحــذف 

 وعمدة.  )ف لة(الخيمة، لو سقط ذهبت الخيمة، فهذا معنى 

ُيحذف، يجوز أن ُيحذف، وإنمـا ُيحـذف أن المفعول به قد  فذكر يف هذا البيق:

المفعول بـه بالشـرط العـام للحـذف يف اللغـة العربيـة وهـو العلـم بـه؛ فكـل مـا كـان 

ا جاز حذفه، ومن ذلك: المفعول به،   :  فمن األمثلة علَ ذلكمعلوما

 أي: محمٌد الذي أحبه.  "محمٌد الذي أحب"أن تقول: 

   أي: بما تعملونه. [153آل عمران:] (ې ې ۉ ۉ)

 ما فعلَت بالتفاحة؟ تقول: أكلت أو أكلتها. 

ا، ماذا تقول له؟  ـا"، قـال: "ُكـل"قولك لمن يرى طعاما ُكـل مـن "أو  "ُكـل طعاما

 .  "الطعام

: -واهلل أعلم-المعنى  [118المؤمنون:] (ىئ ىئ ىئ ی)وقال تعالى: 

 اغفر لي وارحمني. 
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ما : -واهلل أعلم-المعنى  [3ال حَ:] (ڃ ڃ چ چ چ)وقال تعالى: 

ودَّعك وما قالك، فحذف. لماذا حذف؟ أسباب الحذف؟ ال نتعرض لها اآلن، 

 لكن المفعول به هنا محذوف. 

أي: إال تذكرةا لمن يخشى ربه  [3ط :] (چ ڇ ڇ ڇ)وقال تعالى: 

 أو لمن يخشى اهلل. 

 أي: فإن لم تفعلوه.  [24البقرة:] (ېئ ېئ ىئ)وقال تعالى: 

َمن؟ ما ُذكر،  )ألشلبن( [21المجادلة:] (ىث يث حج)وقال تعالى: 

 محذوف، أي: ألغلبن الكفار أو ألغلبن أعدائي. 

ا إذا دلَّ  ا، وإنما يكون معلوما إذن.. فالمفعول به يجوز أن ُيحذف إذا كان معلوما

 عليه دليٌل لفظي أو دليٌل معنوي. 

 -انتبهوا لذلك-وقد ُيحذف المفعول به أو أحد المفاعيل؛ لعدم إراداته أصالا 

ا ثم أحيانا  ا على عدم إرادة المفعول به، يعني ليس هو مرادا ا يكون الكالم قائما

ا من األصل.   ُحذف كما رأينا قبل قليل، ال، وإنما هو ليس مرادا

ا محمد فقد أعطى وأكثر" فمن ذلك: قولهم: أما "ما معنى هذه الجملة  "أمَّ

إكثار، فالمراد: ؟ يعني: أما محمد فقد حصل منه إعطاٌء و"محمٌد فقد أعطى وأكثر

، فالفعالن هنا  ا أصالا إثبات الفعل؛ أنه يعطي ويكثر، أما المفعول به فليس مرادا

 الزمان. 

 : ر مثالا رة، فنقدِّ أما محمٌد فقد أعطى غيره شيئاا وأكثَر "وقيل: المفاعيل مقدَّ

 . "العطاء

-5الليىىو:] (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)قــال تعــالى: 
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مــا المعطــي والمتقــي، فأمــا الــذي يحصــل منــه إعطــاٌء فأ :-واهلل أعلــم-المعنــى  [7 

 واتقاٌء فسنيسره لليسرى. 

فأمـا مـن أعطـى المسـتحقين حقـوقهم  وقيو: إن المُاعيو محذوفة، وال قىدير:

 واتقى ربه. 

 (ڌ ڎ)، [5ال حَ:] (ڌ ڌ ڎ ڎ)وقال تعالى: 
ير غ "اإلعطاء"هذا مفعول، أين الثاين؟ المفعول الثاين  )يع يَك( ،[5ال حَ:]

: فسوف يأتيك عطاٌء من ربك لك فرتضى به. -واهلل أعلم-موجود، فمعنى اآلية 

وقيل: المفعول محذوف، والتقدير: لسوف يعطيك ربك ما يرضيك فرتضى به. 

وهذه أمور بالغية ُتناقش يف البالغة أكثر من مناقشتها يف النحو، إال أهنا على 

 فاعيل. المعنى األولى أعلى بالغةا من تكلُّف هذه الم

: حتى -واهلل أعلم-المعنى  [29ال وبة:] (گ گ گ)وقال تعالى: 

يحصل منهم إعطاء الجزية. إذن.. فال يراد المفعول به، وقيل التقدير: حتى 

ر المفعول به.   يعطوكم الجزية، فيقدَّ

َف ابن مالك ماذا قال يف البيت؟ قال:  َلةم  )َوَحذ  يعني: إن  َلم  َيِ ّر( َأِجث  إِن   َف  

ا يف المعنى فإن حذفه  ا يف المعنى، فإن سبَّب حذفه ضررا لم يسبب حذفه ضررا

  ممتنع، مثل ماذا يا ابن مالك؟ قال:

 َأِجىىىث  إِن  َلىىىم  َيِ ىىىرّ 
ىىىَلةم َف َف    َوَحىىىذ 

 

ِف َمىىىا ِسىىىي َق َجَواَبىىى  َأو  ُحِهىىىر     َكَحىىىذ 

ــا علــى  الجىىوابَمــن ضــربت؟ يجــب أن يكــون  يف ال ىىؤال لىىو ُسىىئلق:  محتويا

ا"مفعول به، فتقول: ال ا"أو تقـول:  "ضربُت زيـدا يعنـي مـا يمكـن أن تقـول يف  "زيـدا

؛ ألن حذف المفعول به هنا ُملبِس وُمفسـد "ضربُت "تقول:  "َمن ضربت؟"جواب 

 للمعنى. 
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ا على الحصر. مثـال ذلـك: أن تقـول:  )أو ُحهر(  مـا"أو كان معنى الكالم قائما

ا مـا "فقلـت:  -يعنـي حـذفت زيـد وإال- ، لـو حـذفت المفعـول بـه"ضربُت إال زيدا

ـا، وأنـت ال  "ما ضربُت "فسد المعنى الذي تريده؛ ألن  "ضربت  للضرب مطلقا
ٌ

نفي

ا، يعنـي تريـد حصـر الضـرب يف زيـد؛  تريد هذا المعنى، أنت تريد ما ضربت إال زيدا

 فلهذا حذف المفعول به هنا ممتنع. 

 ثم قال يف البيت األخير:

ىىىىىىىَذُف ال نَاِصىىىىىىىُبهَ   ا إِن  ُعِلَمىىىىىىىاَوُيح 

 

َ َثَمىىىىىىىا  ُفىىىىىىىُ  ُمل  ُن َحذ   َوَقىىىىىىىد  َيُكىىىىىىىو 

فــذكر يف هــذا البيــت حــذف الناصــب للمفعــول بــه، أي: الفعــل الــذي ينصــب  

 أي: األسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل. –المفعول به أو االسم العامل عمله 

ـا ؛ وحذف الناصب للمفعول بـه جـائز بالشـرط السـابق؛ وهـو: أن يكـون معلوما

 :  أو دليٌل معنوي، ومن مواضع حذفـه: يف السـؤال مـثالا
ٌّ

بحيث يدل عليه دليٌل لفظي

ا"فإذا قيل: َمن أكرمت؟ يمكن أن تقول يف الجواب:  ح بالفعـل  "أكرمُت زيـدا فتصـرِّ

ا"الناصب، ويمكن أن تحذفه فتقول:   ؛ لوجود الدليل المقالي يف السؤال. "زيدا

، فـالمعنى: "أهـالا وسـهالا "العـرب:  قـول -وهي كثيـرة-ومن مواضع الحذف 

، فحذف األفعال؛ ألهنا معلومة.   أتيت أهالا ووطئت سهالا

نُ  )َوَقد   ثم قال ابن مالك: ُف ُ  َيُكو  َ َثَما( َحذ  أي: قد يكون حذف هـذا الناصـب  ُمل 

، ]بىىاب االشىى رال[واجباــا يف بعــض المواضــع، منهــا: موضــٌع ذكرنــاه يف بــاٍب ســابق 

واجب الحذف كما قلناه يف الباب السـابق،  ]باب االش رال[يف  فناصب المفعول به

ا أكرمتـه"تقول:  ا أكرمتـه؛ فهـذا مـن مواضـع  "زيدا وال يجـوز أن تقـول أكرمـُت زيـدا

 وجوب حذف الفعل. 

 "ومن المواضع التي ستأيت يف باب النداء تقول: 
ِ
أي: أدعو عبـد اهلل،  "يا عبد اهلل
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ح بالفعل.    فال يجوز أن تصرِّ

أي: احـذر  "األسـد األسـد"باب التحـذير، يف بـاب التحـذير تقـول:  ذلك:ومن 

 األسد. 

 أي: اطب العلم العلم.  "العلم العلم" ومن ذلك: باب اإلشراي، تقول:

ومن مواضع الحذف الواجب: األمثلة التي جاءت عـن العـرب بحـذف الفعـل 

، وكقـولهم: أي: أرسل الكالب على البقر "الكالب على البقر"الناصب؛ كقولهم: 

ا وسوء كيلة؟" ا وسوء كيلة؟ والكيلة بكسر الكاف.  "أحشفا  أي: أتجمع حشفا

َذُف ال نَاِصُبَها(وقول ابن مالك يف هذا البيت:  نجد فيه أنه جمع يف الكلمـة  )َوُيح 

اإلضافة؟ فهل هـذا خطـأ مـن ابـن  )الى(، وهل ُتجامع )ال نَاِصُبَها(واإلضافة  )الى(بين 

ــاذا؟ ــك أم م ــافة مال ــافة يف اإلض ــامع اإلض ــوز أن تج ــي: يج ــولة، وه ــذه الموص ! ه

ـا،  اللفظية، نعم، سيأيت ذلك يف اإلضافة اللفظية: أال تجامع اإلضـافة المعنويـة مطلقا

ا  اســم فاعــل، أو اســم -أمــا يف اإلضــافة اللفظيــة يعنــي مــا كــان المضــاف فيــه وصــفا

ألن اإلضـافة هنـا لفظيـة اإلضـافة؛  )الىى(فيجوز أن تجـامع  -مفعول، أو صفة مشبَّهة

زيـٌد الضـارب "وتقـول:  "زيـٌد ضـارب الرجـلِ "غير حقيقة؛ فلهذا يمكن أن تقول: 

؛ فكـل ذلـك جـائز، وهـذا "أنا المكرمـك"وتقول:  "أنا ُمكرمك"، وتقول: "الرجلِ 

ي الُعو ولثوم [آخر الكالم على باب   إن شاء اهلل تعالى.  ]تعد 

سيكون آخـر درٍس يف هـذا  -بإذن اهلل-لقادم إلى أن الدرس ا -يا إخوان-وننبِّه 

 الفصل، نستمع إلى األسئلة إن كان هناك أسئلة.

 ]األسئلة[

 (1:05:25@) :سؤال

ر، يعنـي  الجواب: نعم، المفعول به فضلة؛ أنه يمكن أن ُيحـذف، ُيحـذف ويقـدَّ
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عني يبقى يف التقدير، يمكن أن ُيحذف لكنه يبقى يف التقدير، فبقاءه يف أصل التقدير ي

ر إذا كــان  -كمــا رأيــت-ال بــد أن تقــدره المبتــدأ والخــرب، أمــا المفعــول بــه  قــد يقــدَّ

ر، يمكـن أن تحـذف  المعنى يعنـي يسـاعد علـى ذلـك ويطلـب ذلـك، وربمـا ال يقـدَّ

، هنـا [5الليىو:] (ہ ہ ہ ھ)المفعول به وال تحتاج إليـه كمـا قلنـا يف األخيـر 

؛ ألن المراد بالفعل هنا الزم،  ُحذف المفعول به، وليست هناك حاجة لتقديره أصالا

 يعني: فأما من يحصل منه إعطاء واتقاء. 

 (1:06:20@) سؤال:

الــذي ذكرتــه هــو المشــهور عنــد النحــويين. فهــل عنــدك تخريجــاٍت  الجىىواب:

أخرى؟ هم يذكرون أن هذا من باب اإلجمـال ولـيس مـن بـاب اإللبـاس، وإن كـان 

يـة علـى ابـن مالـك، لكـنهم ردوا عليـه اعرتض باآل ]أوضح الم الك[ابن هشام يف 

ا ُيعرتض به على ابن مالك.   بأن اآلية فيها إجمال وليس فيها إلباس، فال تكون أمرا

 (1:06:52@) سؤال:

الفعـــل الماضـــي إذا اتصـــل بـــواو الجماعـــة فهـــو عنـــد البصـــريين  الجىىىواب:

ر؛ كأن تقول:   على فتٍح مقدَّ
ٌّ

م اتصلت ث "ذهَب "فاألصل:  "ذهبوا"والجمهور مبني

، فهـو مبنـي علـى فـتٍح "ذهُبـوا"فحصل ثقل، فقيـل:  "ذهبْوا"به واو الجماعة فصار 

ر منــع مــن ظهــوره الضــمة المجلوبــة لمناســبة الــواو. إذن.. مبنــي علــى الفــتح  مقــدَّ

ر، وٌينسب إلى بعض الكوفيين  مبني على "أهنم يقولون:  -كمذهٍب تعليمي-المقدَّ

ا بالظاهر. "الضم  أخذا

 (1:07:40@) سؤال:

  واو الجماعة ال تخرج عن ثالثة أعاريب:نعم، واو الجماعة فاعل،  الجواب:

. األكثر -  : أن تكون فاعالا
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 : أن تكون نائب فاعل يتخذ فعٍل مبني للمجهول. والثاين - 

ا للناسخ إذا اتصلت بـ والثالث -  ."كان وأخواهتا": أن تكون اسما

  (1:07:59@) :سؤال

يف  "ذهـَب "ى كل حال، وإنما الخالف يف إعـراب بال، الواو فاعل عل الجواب:

ثـم أتينـا بضـمة غطَّـت الفتحـة أو هـي مـن األصـل ضـمة  "ذهـَب "هل هي  "ذهُب "

 ؟ "ذهُب "

 (1:08:17@) سؤال:

م، ال،  )وحذف ف لةم أجث(ال،  الجواب:    . واهلل أعلم.)وحذَف(مفعول به مقدَّ

 عين.وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجم
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 الدرس الثماني واألربعون
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين. 

 أما بعد...

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وأهالا وسهالا ومرحباا بكم، وحيَّاكم اهلل 

 وبيَّاكم. 

الخامس والعشرين من شهر  -االثنينليلة -وبارك فيكم يف هذه الليلة الطيبة 

م من سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة وألف يف جامع الراجحي يف حي  المحرَّ

الدرس الثاين واألربعين من  -بحمد اهلل وتوفيقه-الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد 

.   ]ألُية بن مالك[دروس شرح   رحمةا واسعةا

لصةا، وأن يجعل هذا أن يجعل أعمالنا مباركةا وخا نسأل اهلل 

ا وأن يطرح فيه الربكة وأن يفعنا به يف الدنيا واآلخرة؛ إنه  ا مفهوما الشرح واضحا

 على كل شيٍء قدير. 

هو درٌس لطيٌف يف أوله ويف ُمجمله، ولكن يف  -يا إخوان-درسنا يف هذه الليلة 

 -هللإن شاء ا-تفصيالت الجمهور شيئاا من التفصيل الطويل الممل، ولكننا سنرى 
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 أن النهاية ستكون هنايةا طيبة؛ ألننا سنرجح قوالا آخر.  

 عن  -إن شاء اهلل-موضوعنا اليوم 

 باب ]ال ناوع يف العمو[

باب التنازع يف -وهو يف ُمجمله مِن ألطف أبواب النحو وأظرفها، وهذا الباب 

الذي سبق أن شرحناه يف الدرس قبل الماضي؛ فهو  ]االش رال[هو كباب  -العمل

  حقيقته حلٌّ لمشكلٍة لغوية، حلٌّ وضعه النحويون لمشكلٍة لغوية. يف

يف هذا  قبل أن نقف على هذه المشكلة وحلِّها نقرأ ما قاله ابن مالك 

 يف ثمانية أبيات، يقول فيها رحمة اهلل عليه: الباب، ويف هذا الباب عقده 

مم َعَمو  .278 ِ اس 
َ َ َيا فِ  إِن  َعاِمالَِن اق 

 

َواِحىىىىىىِد ِمن ُهَمىىىىىىا ال َعَمىىىىىىو   َقب ىىىىىىُو    َفِلل 

ىىَره  .279  ىىِو ال َبه  َلىىَ ِعن ىىَد َأه   َوال َثىىاِن َأو 

 

ىىىىَره    َ ىىىى  َشي ىىىىُرُهم  َذا َأس  َ ىىىىار َعك   َواخ 

َمىىَو فِىىِ َضىىِمي رِ َمىىا.280  ِمىىِو ال ُمه   َوَأع 

 

 َتنَاَوَعىىىىىىىاُه َوال َ ىىىىىىىِثم  َمىىىىىىىا ال ُ ِثَمىىىىىىىا 

ِ ىىىىىنَاِن َوُيِ ىىىىىِي اب نَا.281   َكىىىىىاَكُيح 

 

َ ىىىىىىَدَيا َعب ىىىىىىىَداَكا   َوَقىىىىىىد  َبَرىىىىىىىَ َواع 

ِمىىالَ .282   َوالَ َتِجىىَي َمىىع  َأَول َقىىد  ُأه 

 

ِهىىىىىىىالَ   ىىىىىىىع أو  ىىىىىىىَمرم لَِري ىىىىىىىرِ َرف   بُِم  

َفُ  ال َثم  إِن  َيُكن  َشي ىَر َخَبىر  .283   َبو  َحذ 

 

ىىىىىىُ  إِن  َيُكىىىىىىن  ُهىىىىىىَو ال َخَبىىىىىىر    َرن   َوَأخ 

ِهىىىرِ ان  َيُكىىىن  َضىىىِمي  .284   ٌر َخَبىىىَراَوَأظ 

 

ىىىىىىىَرا    َُ  لَِري ىىىىىىىرِ َمىىىىىىىا ُيَ ىىىىىىىابُِق ال ُم

ُِنَىىىىىانِِ َأَخىىىىىا.285  ىىىىىُو َأُظىىىىىن  َوَي  َنح 

 

ىىىىَرا  َأَخىىىىَوي ِن فِىىىىِ ال َرَخىىىىا  ىىىىَدا  َوَعم   َوي 

إن التنازع هو حلٌّ وضعه النحويون لمشكلٍة لغوية، دعونا  :-يا إخوان-قلنا  

 اهلل تعالى. نبدأ بالمشكلة من أولها حتى نصل إليها إن شاء 

 . "جاء محمٌد وذهب"نحن نقول يف الكالم: 

 : فعٌل ماٍض. "جاء"فـ 

 . "جاء": فاعل "محمدٌ "و
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فعٌل ماٍض، وفاعله بعده وهو ضميٌر  "ذهب": الواو حرف عطف، و"وذهب"

 يعود إلى محمد. هذه الجملة ال مشكلة فيها.  "هو"مسترتٌ تقديره 

ا:   . "محمٌد جاء وذهب"ونقول أيضا

 محمٌد: مبتدأ. فـ 

 والواو عاطفة.  -أي: جاء هو–وجاء: فعٌل ماٍض فاعله مسترٌت بعده 

ا  وذهب: فعٌل ماٍض، فاعله مسترتٌ بعده، أي: محمٌد جاء هو وذهب هو. أيضا

 هذه الجملة ال مشكلة فيها. 

، هنا تقع المشكلة، "جاء وذهب محمد" ثم يجوو لك أن تقول يف الكالم:

ح به فاعٌل لـ جاء أم فاعٌل لـ ذهب؟ من حيث هذا االسم ال "محمد"و ظاهر المصرَّ

ا ال يكون إال من فاعٍل واحد، يعني ال  المعنى فاعٌل لهما، إالَّ أن الفعل عقالا وواقعا

ا، يمكن، لكن ال  يمكن أن يكون هناك فاعالن لفعٍل واحد؛ قد يفعالن فعالا مشرتكا

ا يف الوقت نفسه ويف المكان نفسه، هذا يفسد عقليًّا، ما يمكن،  يفعالن فعالا واحدا

ا.   يف وقت واحد ويف زمان واحد ال بد أن يكون الفاعل واحدا

ا فاعل لـ جاء، فأين فاعل ذهب؟ سنقول: ضمير مسترت،  فإن جعلنا محمدا

ضمير مسترت يعود إلى من؟ إلى محمد. عاد إلى متقدم أم عاد إلى متأخر؟ عاد إلى 

 على متأخر؛ يعود على المتقدم.  متأخر، مشكلة، الضمير ال يعود

، نجعل محمٌد فاعل لـ ذهب الفعل الثاين. طيب.. "جاء وذهب محمدٌ "

أين فاعله؟ ضمير مسترت يعود إلى محمد، يعني يعود إلى  "جاء"والفعل األول 

متأخر. مشكلة! هذه من المواضع التي أجاز فيها النحويون عود الضمير إلى 

يجوز فيه أن يكون فاعالا  -وهو محمد-االسم الظاهر متأخر، فاتفقوا على أن هذا 

فاعالا لألول فتجعل فاعل  "محمد"لألول وأن يكون فاعالا للثاين، لك أن تجعل 
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ا مسترتاا، ويجوز أن تجعل   فاعالا للثاين وتجعل فاعل األول  "محمد"الثاين ضميرا

ا مسترتاا، ويسمون هذا  ، لماذا "لعملأسلوب التنازع يف ا"حينئٍذ  األسلوبضميرا

م عامالن وهما  سموه بأسلوب التنازع؟ ألنه تأخر هنا معمول وهو الفاعل، وتقدَّ

، وهما يطلبان هذا المعمول، كلٌّ منهما يطلب هذا "جاء وذهب"الفعالن 

 . "باب التنازع"المعمول، تنازعاه، فسمي الباب 

ا ننظر يف أمثلٍة أخرى:  دعونا أيضا

 . "ا وأكرم  اح رمق محمد  "يمكن أن تقول: 

 فاحرتمت: فعٌل وفاعل. 

ا: مفعوٌل به.   ومحمدا

 وأكرمته: فعٌل والتاء فاعل والهاء مفعوٌل به، وال مشكلة يف هذه الجملة. 

ا اح رم   وأكرم  "ولك أن تقول:   . "محمد 

 فهذا على أسلوب االشتغال. 

ا وأكرمق"ولك أن تقول:   . "اح رمق محمد 

ا: فعٌل وفاعل   ومفعوٌل به. احرتمت محمدا

 وأكرمت: فعٌل وفاعل. 

وسبق الكالم على أن المفعول به  -أي: وأكرمته–محذوف  أين مُعول ؟

ا ال مشكلة يف كل ذلك.   يجوز أن ُيحذف إذا دل عليه دليل، أيضا

 . "محمٌد اح رمق وأكرمق"ويمكن أن تقول: 

 فـ محمٌد: مبتدأ. 
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 واحرتمُت: فعٌل وفاعل، والمفعول به محذوف. 

 كرمُت: فعٌل وفاعل والمفعول به محذوف، كل ذلك جائز وال مشكلة فيه. وأ

ا"ويجوز أن تقول:   . "اح رمق وأكرمق محمد 

ا" وهنا تقع المشكلة عندما تقول: ؛ ألن الفعلين "احرتمُت وأكرمُت محمدا

ا مفعوالا به لألول  "احرتمت وأكرمت" ا، فستجعل محمدا كالهما طالبان لمحمدا

؟ إن جعلته لألول فأين المفعول الثاين؟ ضمير "أكرمت"ثاين أم لل "احرتمت"

ا مفعوالا لألول فأين مفعول الثاين؟ ضمير  يعود إلى متأخر، وإن جعلت محمدا

يعود على متأخر، فالمشكلة موجودة على كل حال، فهذه من المواضع التي يجوز 

ز النحويون واتفقوا على أن هذا المفعول  أن يعود الضمير فيها إلى متأخر، وجوَّ

 الظاهر يجوز لك أن تجعله لألول ويجوز أن تجعله للثاين. 

ف  ف التنازع، بعد ذلك كيف نعرِّ ثم بعد ذلك... أو قبل ذلك، دعونا نعرِّ

 التنازع بعد هذه المقدمة؟ 

  :ميكن أن نقول يف تعريف التنازع 

م عامالن يطلبانه.  ال ناوع:  هو أن يتأخر معموٌل ويتقدَّ

ا هذ ا مفهوم، لكن ال بد أن تنص عليه يف التعريف: أن يتأخر معمول وأن طبعا

م عامالن يطلبانه، هذا هو التنازع، كما رأينا قبل قليل: إما أن يتأخر فاعل  يتقدَّ

ويتقدم فعالن يطلبانه، أو يتأخر مفعول به ويتقدم فعالن يطلبانه، سواٌء كان هذان 

ا العامالن يطلبانه من جهة أم يطلبانه من ج هتين، سواٌء كان العامالن يطلبانه جميعا

 من جهٍة واحدة؛ كجهة الفاعل. 

، كـ  يعنِ: ا  "جاء وذهب محمدٌ "كالهما يطلبه فاعالا كالهما يطلبان محمدا

 .  فاعالا
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، كـ   ا من جهة المفعول، كالهما يطلبانه مفعوالا احرتمت "أو يطلبانه جميعا

ا  . ، كال الفعلين يطلبانه مفعوالا "وأكرمت محمدا

، فأكرمت "أكرمت وأهانني محمدٌ "أو كانا يطلبانه من جهتين مختلفتين، مثل: 

ا على أنه فاعل أو مفعول؟ على أنه مفعول، وأهانني   -أنا المفعول-يطلب محمدا

 وأهانني يطلب محمد على أنه فاعل أو مفعول؟ فاعل. 

ا من جهة أ و من إذن.. فهذان العامالن المتقدمان الفعالن يطلبان محمدا

جهتين؟ من جهتين. التنازع يحدث سواٌء كان العامالن يطلبان المعمول من جهة 

 أم من جهتين. 

ماذا ستفعل به؟ ستجعل  "أكرمق وأهاننِ محمٌد " هذا المثال األخير:

فاعل ألهانني أم ستجعله مفعوالا به لـ أكرمت؟ إن جعلته فاعالا لـ أهانني  "محمد"

ى المتأخر، وإن جعلته مفعوالا به ألكرمت ضمير عائد عل "أكرمت"فمفعول 

ضمير يعود على متأخر، فالمشكلة موجودة. وقلنا: أجاز  "أهانني"ففاعل 

النحويون يف هذا الباب يف مواضع معيَّنة يمكن أن يعود الضمير إلى متأخر يف هذا 

، قلنا: واتفقوا على أنه يجوز لك أن تجعل المعمول لألول أو ]باب ال ناوع[الباب 

أكرمُت وأهانني "للثاين، فإن جعلته للثاين هنا فستجعله فاعالا وترفعه، وتقول: 

أكرمُت "، وإن جعلته لألول فستجعله مفعوالا به منصوباا، فستقول: "محمدٌ 

ا ، وبعد أن اتفقوا على أنه يجوز أن تجعله لألول أو تجعله للثاين "وأهانني محمدا

 عله لألول أم أن تجعله للثاين؟ اختلفوا يف األْولى؛ ما األْولى: أن تج

 أما البصريون؛ فاختاروا أن تجعله للثاين؛ ألنه أقرب؛ ألنه األقرب للمعمول. 

 وأما الكوفيون؛ فاختاروا أن تجعله لألول؛ ألنه المتقدم. 

باتفاق، لكن االختالف يف األْولى، وأكثر  -كما قلنا-والوجهان جائزان 
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 الشواهد جاءت على قول البصريين. 

المذهبين الجائزين هنا: اختيار البصريين، واختيار  -يا إخوان-نريد أن نتأمل 

 الكوفيين! 

، محمد فاعل للثاين "جاء وذهب محمدٌ " علَ اخ يار البهريين إذا قلنا:

ذهب، أصل الجملة األصيل ليس محمد فاعالا لهما يف المعنى، أصل الجملة 

جاء محمٌد وذهب "األصيل، األصيل: جاء محمٌد وذهب محمٌد، هذا األصل 

جاء محمٌد " -يعني عند البصريين والكوفيين-هذا األصل عند الجميع  "محمدٌ 

، البصريون ماذا يقولون؟ العرب ماذا فعلت يف هذا المثال؟ "وذهب محمدٌ 

جاء وذهب "البصريون يقولون: العرب حذفت الفاعل األول، فصارت الجملة: 

، "جاء هو"سم الصريح ووضعنا مكانه الضمير ، فالفاعل األول حذفنا اال"محمدٌ 

، يف "جاء محمدٌ "معطوف على  "وذهب محمدٌ "إذن.. فعلى قول البصريين: 

احذف محمد األولى، ترى الجملة الثانية معطوفة  "جاء محمٌد وذهب محمدٌ "

 على الجملة األولى، هذا النظام الواضح يف الجملة. 

، هم "جاء محمٌد وذهب محمدٌ " أما علَ قول الكوفيين؛ فاألصو عندهم:

لألول أو للثاين؟ لألول،  "جاء وذهب محمد"اآلن يجعلون محمد الصريح يف 

جاء "وذهب الذي يف الوسط هذا أين فاعلها؟ محذوف ومكانه ضمير، يعني: 

 . "وذهب"ويف الوسط  "محمد

 سىعيد:

، الكوفيون كيف يرون أن العرب "جاء محمٌد وذهب محمدٌ "أصل الجملة: 

حذفنا  "جاء محمٌد وذهب محمدٌ "لت يف هذه الجملة؟ الكوفيون يقولون: فع

، ترى يف الجملة ماذا إلى هذه المرحلة عندما حذفنا فاعل "ذهب"فاعل الثاين وهو 
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وجعلناها  "وذهب"، ثم أخذنا "جاء محمٌد وذهب"؟ صارت الجملة: "ذهب" 

  ."جاء وذهب محمد"معرتضة بين الفعل والفاعل، فصارت: 

ظاهر أن العرب فعلت ما يقوله البصريون أم فعلت ما يقوله الكوفيون؟ ما وال

 الظاهر؟ 

أن العرب فعلت ما يقوله البصريون، يعني حذفت الفاعل األول  الِاهر:

وانتهى األمر، ولم تحذف الفاعل الثاين ثم تأخذ الجملة وتجعلها معرتضة بين 

 الفعل والفاعل. 

ثال على اختيار البصريين ماذا تفعل؟ اجعل ولهذا كما قلت لك: كيف هذا الم

ثم احذف األول وضع مكانه ضميره، وإذا  "ذهب محمد وذهب محمد"الجملة 

قلت لك كيف الجملة على اختيار الكوفيين؟ فاجعل الفاعل لألول ثم اجعل 

الجملة الثانية معرتضة بينهما، وهذا األمر يتضح أكثر مع المثنى والجمع، يف 

 يتضح؛ ألن الضمير مسترت.  المفرد ربما ال

ذهب "، "جاء وذهب المحمدون"لكن لو أتينا بالمثنى أو الجمع، لو قلنا 

 . "وجاء المحمدون

 . "ذهب"على اختيار البصريين: المحمدون فاعل للثاين 

 ؟ ضمير. "جاء"أين فاعل األول 

الجمع الضمير سيسترت هنا والَّ يربز؟ ما يسترت إال مع المفرد، لكن مع المثنى و

جاؤوا وذهب "يربز مع المثنى ألف االثنين ومع الجمع والجماعة، أبرزه هنا؟ قل 

، "جاؤوا وذهب المحمدون"هكذا تقول عند البصريين، تقول:  "المحمدون

 المتأخر؟ تقول: هذا من المواضع التي ُاستثنيت.  (@00:23:08)تقول: 

ثم نعرتض  "محمدونجاء ال"وعند الكوفيين ماذا نقول على التنازع؟ نقول: 
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 . "جاء وذهبوا المحمدون"، ثم نعرتض بينهما، فتقول: "وذهبوا"بالجملة 

ا بالمثنَ ، فعند البصريين سنقول: "جاء وذهب المحمدان": لو قلنا: نمث و أي  

، "جاء وذهبا المحمدان"، وعند الكوفيين سنقول: "جاءا وذهب المحمدان"

 :وهذا هو قول ابن مالك 

ىىىمم َعَمىىىو  إِن  َعىىىاِمالَ  ىىىِ اس 
َ َ ىىىَيا فِ  ِن اق 

 

َواِحىىىىىىِد ِمن ُهَمىىىىىىا ال َعَمىىىىىىو     َقب ىىىىىىُو َفِلل 

ف التنازع الذي عرفناه قبل قليل:   مم َعَمو  قبُو( َعاِمالَنِ  )إِن  هنا عرَّ ِ اس 
َ َ َيا فِ  اق 

 يعني: عامالن يقتضيان العمل يف معموٍل متأخر. 

َواِحدِ  ( ِمن ُهَما )َفِلل  العمل إنما يكون ألحد العاملين، وال يكون يقول:  ال َعَمو 

 لهما. 

 ثم قال:

ىىىىَره   ىىىىِو ال َبه  َلىىىىَ ِعن ىىىىَد َأه   َوال َثىىىىاِن َأو 

 

ىىىىَره    َ ىىىى  َشي ىىىىُرُهم  َذا أس  َ ىىىىار َعك   َواخ 

هنا بيَّن االختيار؛ فالبصريون يختارون الثاين؛ لقربه، والكوفيون يختارون  

مه.   األول؛ لتقدُّ

 (@00:25:16) طالب:

، وهذا مما ُأخذ على الشيخ/ )ذا ُأسره(؟ ال، خطأ، هي "ذا َأسره" شيخ:ال

ا األزهري شارح  وله كتاب اسمه  ]أوضح الم الك[خالٍد األزهري، تعرفون خالدا

، أعرب األلفية كلها كلمةا كلمة، ومن األشياء التي ذكرها: أن ]إعراب األلُية[

األدنون، وهذا ُأخذ عليه؛ ألن  : أقرباء الرجل"األَسره"بالفتح، وقال:  "َأسره"

فهي  "األَسره"، أما )ُأسره(الكلمة هبذا المعنى يف كل المعجمات العربية بالضم 

 بمعنى القوة. 

يف بعض النُسخ فُيقبل على أنه ذا قوة ليس على أنه بمعنى  "ذا َأسره"فلو جاء 
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 . )ُأسره( 

َ ارومعنى البيت  َ   )َواخ  ( َذا َشي ُرُهم   َعك  َره  ا غيرهم حالة  أس  يعني: اختار عكسا

يعني: واحد قوة، فالذي يؤخذ  "ذا َأسره"كوهنم مجموعة من العلماء، وإن قلت: 

 بالفتح بمعنى: أهل الرجل األدنين.  "َأسره"أن تجعل 

، جاء يف بعض النسخ )ذا ُأسره(، )ُأسرة(المعنى والضبط الذي يف النسخ 

ر بأنه بمعنى "َأسره" -يعني ليست نسخ عالية-القليلة  ، ُيذكر هذا، لكن ال ُيفسَّ

 . )ُأسره(

نعود ونقول: إن النحويين اتفقوا على أنه يجوز أن تجعل هذا المعمول 

المتأخر لألول أو للثاين، جعلناه لألول ماذا نفعل بالثاين المهمل؟ لو جعلناه للثاين 

اهر معموالا له وينتهي ماذا نفعل باألول المهمل؟ الفعل الذي ُتعمله تجعل هذا الظ

يجوو لك في  أمره، الفعل اآلخر المهمل الذي لم ُتعمله ما حكمه؟ الجواب: 

  وجهان:

: أن ُتعمله يف ضمير المعمول الظاهر، أن ُتعمله يف ضمير، هذا الوج  األول

 الضمير يعود إلى المعمول الظاهر. 

 يه. : أن تجعل معموله محذوفاا لداللة الظاهر علوالوج  الثاين

 ن ب ق ذلك علَ اخ يار البهريين الذين ُيعملون الثاين: 

 كيف نعرب على اختيار البصريين؟  "جاي وذهب محمٌد "

 الثاين.  "ذهب"نقول: محمٌد فاعل 

 يعود إلى محمد، هذا وجه.  "هو"وهو ضميٌر مسترتٌ تقديره  "جاء"أما فاعل 

لظاهر عليه، وهذه من ويجوز أن تقول إن فاعله هنا محذوف بداللة الفاعل ا
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 المواضع التي يجوز فيها حذف الفاعل؛ لداللة الظاهر عليه. 

جاء وذهب "وإذا جئنا إلى الجمع فنقول على اختيار البصريين.. يف 

ماذا تقول على اختيار البصريين؟ إما أن ُتعمل المهَمل يف الضمير  "المحمدون

 -ل معموله محذوفااتجع-، وإما أن تحذف "جاؤوا وذهب المحمدون"فتقول: 

 . "جاء وذهب المحمدون"فتقول: 

، "جاءا وذهب المحمدان"وكذلك يف المثنى.. نقول على اختيار البصريين: 

ا فتقول:   . "جاء وذهب المحمدان"أو تجعل معمول األول محذوفا

 وكيف تقول على اختيار الكوفيين؟ 

لألول  ، محمٌد على اختيار الكوفيين فاعل"جاء وذهب محمدٌ "نقول: 

 أو محذوف.  "محمد"ضمير مسترت يعود على  "ذهب"، وفاعل "جاء"

هذا على  "جاء وذهبوا المحمدون"ويف الجمع نقول على اختيار الكوفيين: 

 . "جاء وذهب المحمدون"االضمار، وعلى الحذف نقول: 

على االضمار،  "جاء وذهبا المحمدان"ويف المثنى نقول عند الكوفيين: 

 . "اء وذهب المحمدانج"وعلى الحذف: 

يضربانه من وجهين، ماذا نقول على اختيار  "أكرمُق وأهاننِ محمد"

 البصريين؟ فماذا تقول؟ 

 (@00:31:34) طالب:

ماذا نقول على اختيار البصريين؟ َمن  "أكرمُت وأهانني محمدٌ "ال،  الشيخ:

 يحاول؟ 

تكلم؟ َمن أكرمُت فأهانني محمٌد، هذا على االضمار أم على الحذف؟ َمن ي
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 يجيب؟ 

 (@00:32:00) طالب:

على  "أكرمت وأهانني محمدٌ "هذا على الحذف؟ يعني اآلن إذا قلت  الشيخ:

ماذا تطلب؟ أين  "أكرمُت "فاعل لـ أهانني، طيب..  "محمدٌ "اختيار البصريين 

المفعول به؟ يجوز الوجهان: إما أن تضمر المفعول به، وإما أن تحذفه، فإذا 

اأضمرته ي-أضمرته  أكرمتُه وأهانني "فإذا أضمرته فتقول:  -عني أتيت به ضميرا

 كال الوجهين جائز.  "أكرمُت وأهانني محمدٌ "، وإذا حذفت تقول: "محمدٌ 

ا"وعلى اختيار الكوفيين ماذا نقول؟ يقول:  ا "أكرمُت وأهانني محمدا ، محمدا

 مفعول به لـ أكرمت. أين فاعل أهانني؟ مسترت، هنا مسترت. 

ماذا نقول على  "أكرمت وأهانني المحمدون"، "المحمدون"مع ننتقل للج

ل.  مذهب البصريين أو على اختيار البصريين؟ المسألة تحتاج إلى تأمُّ

ضمار أو الحذف؟ هذا  هذا على اال "أكرمُت وأهانني المحمدون"

. وعند "أكرمتُهم وأهانني المحمدون"على الحذف، وعلى اإلضمار ستقول: 

 ألول... الكوفيين ُنعمل ا

 (@00:34:19) طالب:

هذا على اإلضمار، وعلى  "أكرمُت وأهانوين المحمدين"ممتاز!  الشيخ:

 الوجهان جائزان.  "أكرمُت وأهانني المحمدين"الحذف: 

ننظر لشيٍء من الشواهد.. وإن لم أجد وقتاا كافياا لجمع شواهد كثيرة، لكن 

 : ]ال ناوع[جمعت بعض الشواهد يف باب 

لما طلبوا منه أن  [96الكهف:] (جح مح جخمج ): قال 
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ا، لماذا؟  يبني السد قال: آتوين القدر النحاس، آتوين القطر، هاتوا القطر، آتوين قطرا

ا  يعني: آتوين هذا النحاس  [96الكهف:] (مج جح مح جخ)ألُفرغ قطرا

ا، هاتوا النحاس ألُفرغ هذا النحاس عليه،  لكي أفرغه عليه بين الجبلين؛ ليكون سدًّ

ا(ماذا؟  )آتوين(، ()آتوين ماذا يفرغ عليه؟  [96الكهف:] (جح مح)، )ق ر 

ا(  . )ق ر 

ا(إذن..  ا، ويطلبه )آتوين(هنا معمول متأخر يطلبه  )ق ر  ، )ُأفرغ(، آتوين قطرا

  .[96الكهف:] (جح مح جخ)

إذن.. تأخر معمول وتقدم عامالن يطلبانه، وكالهما يطلبانه من جهة أو 

 به، لك أن تجعله لألول ولك أن تجعله للثاين.  جهتين؟ من جهة، وهي المفعول

اآلية اآلن إن  [96الكهف:] (مج جح مح جخ)إن جعلناه لألول 

حت به؟ آتوين أفرغه )ُأفرغ(جعلناه لألول أين مفعول  ؟ ضمير أو محذوف. لو صرَّ

ا.   عليه قدرا

؟ محذوف أو مضمر، إن )آتوين(فأين مفعول  )ُأفرغ(وإن جعلته للثاين 

ا. أضمرته آتون  يه ُأفرغ عليه قطرا

حنا اآلن قلنا: إن  أيهما أف و: االضمار أو الحذف؟ نحن قلنا فيما رجَّ

الوجهين جائزان، إال أن االضمار يف الفاعل هو األفضل واألحسن؛ ألنه عمدة، 

 -وهو الحذف-وسيأيت أن الجمهور يوجبون ذلك إيجاباا ويمنعون الوجه الثاين 

د عليه هو أن الوجهين لكن الذي اخرتناه وهو الذي ن ريد اآلن أن نؤسس عليه ونقعِّ

 جائزان. 

جائزان.. أيهما أفضل وأحسن وأفصح؟ مع الفاعل األفضل اإلضمار؛ أن 

تذكره على أنه ضمير، وإذا كان مفعول به فاألفضل الحذف وعدم الذكر؛ ألنه 
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 فضلة، إال أنه يجوز يف هذا الحذف؛ لشواهد ستأيت، ويجوز يف اآلخر الذكر 

 لشواهد سوف تأيت. 

 . [7الجن:] (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)وقال سبحانه: 

المصدرية مع  )أن(المصدرية، و )أن(هذه  [7الجن:] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) 

ل، يعني اسم ُيعرب، إعرابه هنا: مفعول به؛ ألنه  ما دخلت عليه هذا مصدر مؤوَّ

ا أن لن يبعث اهلل ؟ وأهنم ظنو)ظنن م(أم مفعول به لـ  )ظنوا(المظنون، مفعول به لـ 

ا أم   نعم، كالهما جائز.  ؟[7الجن:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)أحدا

إذن.. فهذا تنازع؛ تنازعاه من جهٍة واحدة من جهة المفعول به، لك أن تجعله 

لألول ولك أن تجعله للثاين، وكما رأيتم ُحذف؛ ألن قلنا: األفضل واألفصح 

 للمفعول به أن ُيحذف. 

 قال الشاعر: 

 جىىىُف األخىىىالي إننىىىِجُىىىوين ولىىىم أ

 

 لريىىىىر جميىىىىوم مىىىىن خليلىىىىِ مهمىىىىو 

، وهي يف المعنى "األخالء"عندنا هنا  "جفوين ولم أجُف األخالءَ " الشاهد: 

 . "أجُف "ومفعول  "جفوين"يتنازعها جفوين وأجُف؛ ألهنا فاعل 

الشاعر هنا ماذا فعل؟ جعلها للفعل األول فاعالا أم جعلها للفعل الثاين 

؟ جعلها ل ، هذا اختيار البصريين. عندما جعلها للثاين مفعوالا لفعل الثاين مفعوالا

ا  مفعوالا به ماذا فعل بالفعل األول؟ أضمر فاعله أم حذف؟ أضمر، أتى به ضميرا

جفاين ولم أجُف "أتى بواو الجماعة، ولو حذف سيقول  "جفوين"فقال: 

 . "األخالء

 وقال الشاعر أو الشاعرة: 
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 سىىىىىىىىىىىىىا و بنىىىىىىىىىىىىىا يف قومنىىىىىىىىىىىىىا

 

 ِف مىىىىىىىن شىىىىىىىر  سىىىىىىىماع وليكىىىىىىى 

 بُعكىىىىىىىىىان يعشىىىىىىىىىِ النىىىىىىىىىاظرين 

 

 إذا هىىىىىىىىىىم لمحىىىىىىىىىىوا شىىىىىىىىىىعاع  

يعشيهم أي: يعميهم، يعشي الناظرين: يعمي  "بعكاظ يعشي الناظرين" 

أي: ُيعمي  "يعشي الناظرين شعاعه"الناظرين، ما الذي يعمي الناظرين؟ شعاعه، 

 الناظرين شعاعه. 

 . "ظرينيعشي النا"إذن.. ما إعراب شعاعه؟ فاعل ليعشي 

لمحوا ماذا؟ لمحوا شعاعه. إذن.. فكلمة  "إذا هم لمحوا"ثم قالت: 

 . "لمحوا"و "يعشي"التي يف آخر البيت تنازعها  "شعاعه"

 بعكىىىىىىىىىان يعشىىىىىىىىىِ النىىىىىىىىىاظرين

 

 إذا هىىىىىىىىىىم لمحىىىىىىىىىىوا شىىىىىىىىىىعاع  

لألول أو للثاين؟ جعلت لألول، يعني اختيار  "شعاعه"الشاعرة جعلت  

؟ "لمحوا"لكوفيين. ماذا فعلت بالثاين المهمل البصريين أو الكوفيين؟ اختيار ا

، أضمرت والَّ حذفت؟ حذفت، ولو أضمرت لجاز، وكانت  يطلب الشعاع مفعوالا

 ال.  "إذا هم لمحوه شعاعه"تقول 

 ويقول اآلخر: 

 تعُىىىىىىق بىىىىىىاألرطَ لهىىىىىىا وأرادهىىىىىىا

 

 رجىىىىىاٌل فبىىىىىَذو نىىىىىبلهم وكليىىىىىب 

ا أو نحو ذلك م  هؤالء  ن الهيد، يقول:ي كلم علَ صيد أو أن يهيدوا بقر 

ق باألرطى أي: استرت، األرطى شجرة  -أي استرتوا-الرجال تعفقوا باألرطى  تعفَّ

ق الرجال، َمن  معروفة، استرتوا تحت األرطى وأرادوها، َمن الذي استرت؟ تعفَّ

ق؛ وكذلك ألرادها،   الذي أرادها؟ الرجال. إذن.. فالرجال فاعل لتعفَّ

 تعُىىىىىىق بىىىىىىاألرطَ لهىىىىىىا وأرادهىىىىىىا

 

 رجىىىىىاٌل فبىىىىىذو نىىىىىبلهم وكليىىىىىب 

 ؟ هو فاعل... دعوه حتى نراجعه. "رجاٌل "اآلن ما إعراب  "رجاٌل " 
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نأخذ البيت اآلخر.. أنا أقول: ما وجدت وقتاا؛ فلهذا ما اخرتت كثيرة  

 وواضحة. 

 قال: 

 إذا كنىىق ترضىىي  ويرضىىيك صىىاحٌب 

 

ا فكىىن يف الريىىب أحُىىظ للعهىىدِ    جهىىار 

تعود إلى َمن؟ تعود إلى متأخر، قلنا: هذا  "ترضيه"الهاء يف  "إذا كنت ترضيه" 

زوه يف باب التنازع.   جوَّ

فيه، صاحب،  هذا متنازعٌ  "صاحٌب "، "ضيك صاحٌب إذا كنت ترضيه وير"

 "إذا كنت ترضي صاحباا"يطلبه األول ويطلبه الثاين، لو جعلته لألول قلت: 

 "يَك صاحٌب إذا كنت ترضيِه ويرض"فنصبت، ولو جعلته للثاين كنت رفعت: 

اللي يسميه -فاعل، الشاعر جعله لألول أو للثاين؟ جعله للثاين فاعالا فرفعه، األول 

إما أن ُتضمر له معموله المفعول أو تحذفه. الشاعر أضمر أو حذف؟  -الُمهمل

ولو حذف لجاز، فكأنه يقول: إذا كنت ترضي ويرضيك  "ترضيه"أضمر فقال 

 صاحٌب. 

اتفقوا على أن المعمول  :-يا إخوان-ىلة فنقول نعيد الخالصة يف هذه الم 

المتأخر يجوز أن تجعله لألول وأن تجعله للثاين، واختلفوا يف األْولى؛ فإن جعلته 

ألحدهما فماذا تعمل باآلخر المهمل؟ قلنا: يجوز ولك فيه حينئٍذ وجهان: إما أن 

ا-تضمر له معموالا  ن تجعل والوجه الثاين: أ -يعني أن تجعل معموله ضميرا

معموله محذوفاا لداللة الظاهر عليه، هذا هو األيسر يف هذا الباب، وجاءت عليه 

بعض الشواهد كما رأينا قبل قليل، وإن كانت هذه الشواهد تختلف كثرةا وقلةا يف 

فلهم يف  بعض مسائل هذا الباب. أما جمهور النحويين ومنهم ابن مالك 

 ذلك تفصيالت. 
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 :  قال ابن مالكم 

َمىىىىَو فِىىىىِ َضىىىىِمي رِ َمىىىىاَوأَ  ِمىىىىِو ال ُمه   ع 

 

 َتنَاَوَعىىىىىىىاُه َوال َ ىىىىىىىِثم  َمىىىىىىىا ال ُ ِثَمىىىىىىىا 

ِ ىىىىىىىىىنَاِن َوُيِ ىىىىىىىىىِي اب نَاَكىىىىىىىىىا   َكُيح 

 

َ ىىىىىىَدَيا َعب ىىىىىىىَداَكا   َوَقىىىىىىد  َبَرىىىىىىىَ َواع 

يقول: الفعل المهمل ماذا تفعل به؟ يقول: َاعمل هذا المهمل يف  ماذا يقول؟ 

ضميٍر يعود إلى الظاهر. هذا يجوز أو يجب؟ ضمير ما تنازعاه؛ يعني: اعمله يف 

إذن.. فهذا عنده من باب الوجوب؛ فعلى ذلك هو يوجب  )وال ثم ما ال ثما(يقول: 

 اإلضمار وال يجيز الحذف. 

على  "جا وا وذهب المحمدون"فعلى ذلك.. تقول على مذهب البصريين: 

وتقول على ، "جاء وذهب المحمدون"اإلضمار، وال يجوز أن تقول على الحذف 

جاء وذهب "، وال يجوز أن تقول "جاي وذهبوا المحمدون"اختيار الكوفيين: 

 . "المحمدون

أو  "جاؤوا وذهب المحمدون"اإلضمار؛ إما أن تقول:  يعنِ ماذا يجوو؟

؛ هذا الجائز عندهم على اختيار البصريين أو "جاء وذهبوا المحمدون"تقول: 

 الحذف فإهنم ال يجيزونه.  الكوفيين، لكن ال بد من اإلضمار، أما

 أمثل  : 

يف المثال فاعل لألول  )ابناكا(ابناكا مثنى ابن،  )يح نان وي ِي ابناكا(قال: 

جعله للثاين على اختيار  )يح نان وي ِي ابناكا(؟ )ي ِي(أم للثاين  )يح نان(

يحسن "البصريين. ماذا فعل باألول؟ أضمر له فاعالا ألف االثنين، وال يجوز عنده 

 . "ويسيء ابناكا

  والمثال الثاين:

َ َدَيا َبَرَ َوَقد    َعب َداَكا َواع 
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 فاعل، فاعل األول أو الثاين؟ فاعل األولى على اختيار الكوفيين.  )عبداكا( 

، فقال:  وال يجوز  )اع ديا(وماذا فعل بالفعل الثاين المهمل؟ أضمر له فاعالا

 . "بغى واعتدى عبداك"عنده أن تقول 

زنا اإلضمار والحذف، وقلنا: إن اإلضمار هو األفضل  -قليل قبل-ونحن  جوَّ

 واألفصح مع الفاعل، والحذف هو األفضل واألفصح مع المفعول به. 

 ما يف أوامر.  )وال تجِي(: ثم يقول ابن مالك 

ِمىىىىىالَ   َوالَ َتِجىىىىىَي َمىىىىىع  َأَول َقىىىىىد  ُأه 

 

ِهىىىىىىىالَ   ىىىىىىىع أو  ىىىىىىىَمرم لَِري ىىىىىىىرِ َرف   بُِم  

 ماذا نُعو؟ 

َفىىىُ  ال ىىىَثم  إِن  َيُكىىىن  َشي ىىىَر َخَبىىىر  َبىىى  و  َحذ 

 

ىىىىىىُ  إِن  َيُكىىىىىىن  ُهىىىىىىَو ال َخَبىىىىىىر    َرن   َوَأخ 

يقول: إذا جعلت هذا المعمول المتأخر لألول أو الثاين، الفعل المهمل منهما:  

ا حكمه حكم  ا، أو نائب فاعٍل مرفوع، نائب الفاعل دائما إما أن يطلب فاعالا مرفوعا

ا فاعل أو يطلب منصوباا؟ الفاعل؛ إما أن ي  طلب مرفوعا

ال تضمر له إال المرفوع، يقول: إذا جعلت المعمول  ماذا ت مر ل ؟ يقول:

ماذا تفعل باألول المهمل؟  -على اختيار البصريين-المتأخر، إذا جعلته للثاين 

ا  ا، وإما أن يطلب منصوباا، إما أن يطلب فاعالا مرفوعا يقول: إما أن يطلب مرفوعا

أن تضمره، وإما أن يطلب مفعوالا منصوباا فال يجوز... فماذا تفعل به؟ إذا فيجب 

ا يجب أن ُيضمر، هذا قوله:   طلب فاعالا مرفوعا

ِمىىىىىالَ   َوالَ َتِجىىىىىَي َمىىىىىع  َأَول َقىىىىىد  ُأه 

 

ِهىىىىىىىالَ   ىىىىىىىع أو  ىىىىىىىَمرم لَِري ىىىىىىىرِ َرف   بُِم  

 . "جا وا وذهب المحمدون"إذن.. تقول:  

 تفعل بالمنصوب: تضمره أم تحذفه؟ يقول: إذا كان يطلب منصوباا، ماذا 

َفىىىُ  ال ىىىَثم  إِن  َيُكىىىن  َشي ىىىَر َخَبىىىر    َبىىىو  َحذ 

 

ىىىىىىُ  إِن  َيُكىىىىىىن  ُهىىىىىىَو ال َخَبىىىىىىر    َرن   َوَأخ 
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أكرمُت وأهانني "إذا كان مفعوالا به فيجب أن تحذفه، فإذا قلت:  يعنِ:

ب؟ مرفوع األول هذا ماذا يطل "أكرمت"المحمدون فاعل ألهانني،  "المحمدون

أو منصوب؟ منصوب، منصوب مفعول به أم خرب؟ مفعول به، ال يجوز أن 

 تضمره. 

أكرمتهم "وال يجوز  "أكرمُت وأهانني المحمدون"يعني ماذا تقول؟ تقول: 

 ، ال تضمر األول إذا كان يطلب مفعوالا به. "وأهانني المحمدون

]كان ني يف باب إذا كان يطلب منصوباا لكن ليس مفعوالا به وإنما خرب، يع

المفعول الثاين أصله الخرب، هذا  ]ظن[منصوبه خرب، ويف باب  ]كان[، باب وظن[

)وأخرن  يقول:  ]ظن[أو باب  ]كان[الذي يقصد، يعني إذا كان المنصوب يف باب 

:  ]كان[يعني يف باب  إن يكن هو الخبر( ا وكان محمٌد "لو قلت مثالا كنت صديقا

ا ا وكان محمٌد "بل الحذف وقبل التنازع، هذا األصل األصيل ق "صديقا كنت صديقا

ا اآلن اجعل الجملة على التنازع على اختيار البصريين، ماذا حدث فيها  "صديقا

على اختيار البصريين؟ سنجعل الثاين هو العامل، واألول نحذف منه الخرب، 

ا"فتقول:  كنُت وكان محمٌد "حذفت خرب األول،  "كنُت وكان محمٌد صديقا

، اآلن.. المهمل األول أو الثاين؟ األول، األول يطلب منصوباا. منصوباا "اصديقا 

 مفعول به والَّ خرب؟ خرب. ماذا تفعل به إذا كان المطلوب خرباا؟ 

َفىىىُ  ال ىىىَثم  إِن  َيُكىىىن  َشي ىىىَر َخَبىىىر    َبىىىو  َحذ 

 

ىىىىىىُ  إِن  َيُكىىىىىىن  ُهىىىىىىَو ال َخَبىىىىىىر    َرن   َوَأخ 

ا وتؤخره، فتقول: يعني: إذا كان الخرب ال بد أن تج  كنُت وكان "عله ضميرا

ا إياه ا، "محمٌد صديقا ا إياهُ "، إياُه يعني صديقا لماذا  "كنُت وكان محمٌد صديقا

أوجب إضمار المنصوب هنا ولم يجز حذفه؟ ألنه خرب، والخرب عمدة. لماذا 

 أوجب تأخيره؟ لكي ال يعود على متأخر. 

قد يعود على متأخر، لكن كل ما هنا يف مخالفة ألصل الباب؛ وهو أن الضمير 
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 قالوه يف هذه المسألة أمور قياسية ليس فيها سماع.  

حناه  فلك أن  -وهو جواز اإلضمار والحذف-أما عن المذهب الذي رجَّ

ا إياه": -كما أوجب الجمهور-تضمر فتقول  ولك أن  "كنت وكان زيٌد صديقا

ا"تحذف هذا المنصوب فتقول:  ا تدل على ، صد"كنُت وكان زيٌد صديقا يقا

ا.  ا وكان زيٌد صديقا  المحذوف، يعني: كنت صديقا

ا ": األصل: ]ظن[نقول يف باب  ]ظن[وكذلك يف باب  ظنَّني محمٌد صديقا

ا ا صديقا اجعل الجملة على التنازع على اختيار البصريين. ستقول:  "وظننُت محمدا

ا" ا صديقا  . "ظنني وظننُت محمدا

ا صد"القول الثاين:  اظننُت محمدا  . "يقا

 ظننُت: فعٌل وفاعل. 

ا: مفعول أول وثاين.  ا صديقا  محمدا

األولى هذا المهمل ماذا يطلب؟ يطلب المفعول الثاين، يعني  "ظنني"

أم نضمره؟ على مذهب الجمهور: يجب  (@00:58:59)منصوباا وأصله خرب، 

ا إياهُ "أن ُيضمر فنقول:  ا صديقا  ، حذف، لك أن تقول هذا"ظنني وظننُت محمدا

ا.  "ظنني وظننُت محمد..."ولك أن تحذف فتقول:  ا صديقا  أي: ظنني صديقا

ا كويف-أما الحذف؛ فهذا مذهب الكسائي ومذهب هشاٍم الضرير   -وهو أيضا

ومذهب السهيلي وهو من علماء األندلس؛ وهؤالء أوجبوا الحذف، والجمهور 

لوجهين، وإن أوجب اإلضمار، والذي يرتجح عند كثيٍر من المتأخرين هو جواز ا

كانت أكثر الشواهد المسموعة جاءت على قول البصريين والجمهور، لكن هناك 

شواهد جاءت على قول الكسائي ومن أخذ بقوله؛ فليس لنا بعد ذلك أن نوجب 

زت  أو يجوز يف -هذا القول وال أن نوجب هذا القول، وإنما نقول: إن العرب جوَّ
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-يختلف من حيث الكثرة؛ فاإلضمار  كل ذلك؛ لورودهم عنها، وإن كان -لغتها

ا لكنه األكثر يف المرفوع، وهو األفصح، والحذف وهو جائز ولكن  -وإن كان جائزا

 أي المفعول به. -هو األكثر واألفصح يف المنصوب الفضلة 

  هذا الباب ببيتين، يقول فيهما: ثم يختم ابن مالك 

ِهىىىىىرِ ان  َيُكىىىىىن  َضىىىىىِمي ٌر َخَبىىىىىَرا  َوَأظ 

 

ىىىىىىىَرا لَِري ىىىىىىىرِ     َُ  َمىىىىىىىا ُيَ ىىىىىىىابُِق ال ُم

ُِنَىىىىىىىانِِ َأَخىىىىىىىا  ىىىىىىىُو َأُظىىىىىىىن  َوَي  َنح 

 

ىىىىَرا  َأَخىىىىَوي ِن فِىىىىِ ال َرَخىىىىا  ىىىىَدا  َوَعم   َوي 

  . ا، ومن وضوحها قد تكون صعبةا  المسألة هنا واضحة جدًّ

 ؟ ماذا يقول ابن مالك 

أي - يقول: إذا جعلنا المعمول الظاهر ألحد الفعلين، الفعل اآلخر سنضمر له

ا كاألمثلة السابقة إن لم يكن هناك مانع، لكن إذا كان  -سنجعل معموله ضميرا

هناك مانع بحيث إن هذا الضمير الذي سنقدره معموالا ال يمكن أن يطابق، ال أن 

 . ]ظن وأخواتها[يطابق مرجعه، وال أن يطابق المتكلم، وهذا يحدث يف نحو باب 

 : اأظن المحمدين صديقين، و"نقول مثالا ، أعيد: "يظنني المحمدان صديقا

ا" اآلن.. نريد أن نجعل  "ظننت المحمدين صديقين، وظنَّني المحمدان صديقا

ا سيتنازعان الخرب  ا أو صديقين-العبارة على التنازع. طبعا ماذا  -وهو صديقا

: إما على اختيار الكوفيين أو البصريين، فسنقول: ظننت  -ستقول؟ سنقول مثالا

، ثم حذفت الفعل "ظننت وظنني المحمدين صديقين" -أعمل ظننت األول

المحمدين صديقين هذان  "ظننت وظنني المحمدين صديقين"اآلخر يف الوسط، 

هذا نصب ياء المتكلم  "ظنَّني". "ظننت"معموالن ألي فعل؟ لظننت، لألول 

هذا المهمل يطلب مفعول ثاين،  "ظنني"مفعول أول، أين المفعول الثاين؟ اآلن.. 

ا؟ يطلب منصوباا، وهذا المنصوب مفعول به والَّ يعني  يطلب منصوباا أو مرفوعا
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أصله خرب؟ أصله خرب، ال بد أن تقدر الضمير عندهم على قول الجمهور، ال بد أن  

ا.  ره ضميرا ا، قدِّ ر  "ظننت وظنني الزيدين قائمين، وظنني إياه"تقدره ضميرا فستقدِّ

إياه، إياه تعود إلى صديقين، إياه  ظنني "ظننت وظنني المحمدين قائمين إياه"

إياهما ظننت وظنني المحمدين "مفرد وصديقين مثنى، ما يصلح، هل تقول: 

، ظنني "ظنني"إياهما، إياهما توافق الصديقين بس تخالف ياء المتكلم  "صديقين

ا؛ ألنه إما  فيخالف  إياهإياهما ال تصلح، فهنا الضمير ال يمكن أن تأيت به ضميرا

أو يخالف ياء المتكلم، ماذا تفعل يا ابن مالك يا أيها الجمهور؟ ال بد أن الصديقين 

ا.  ا ظاهرا ا، تأيت باسما ا ظاهرا ح به اسما ح بالمفعول به، البد أن تصرِّ  تصرِّ

، أضمر يعني: هات "وأضمر"؟ خالف )وأظهر(ما معنى  )وأظهر(يقول: 

ا، يعن ا ظاهرا ا، أظهر يعني: هات لالسم اسما ي يجب أن تقول: الكلمة ضميرا

ا"  هذا على مذهب وجوب اإلضمار.  "ظننُت وظنني المحمدين صديقين صديقا

ظننُت وظنني "وعلى مذهب جواز الحذف: لك أن تقول هذا، ولك أن تقول: 

ظننُت "، فيكون التقدير حينئٍذ من معنى الظاهر، يعني "المحمدين قائمين

 . "المحمدين قائمين وظنني المحمدان قائمان

 ل ابن مالك: ومثا

ُِنَىىىىىىىىىىىىانِِ َأَخىىىىىىىىىىىىا  َأُظىىىىىىىىىىىىن  َوَي

 

ىىىىَرا  َأَخىىىىَوي ِن فِىىىىِ ال َرَخىىىىا  ىىىىَدا  َوَعم   َوي 

ا أخوين   ا وعمرا ا أخوين،  -هذا كالمه يقوله-يقول: أظن زيدا ا وعمرا أظن زيدا

ا.   ويظناين أخا

ا  )يِناين( اجعلها يف الوسط على اختيار الكوفيين؟ فستقول: أظن ويظناين زيدا

ا أ  خوين. وعمرا

ا )يِناين(أين المفعول الثاين لـ  لم يطابق "إياه"؟ إن أخرهتم يف األخير ضميرا
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، ماذا تفعل؟ )يِناين(لم يوافق ياء المتكلم  "إياهما"أخوين، وإن قدرته ضمير 

ا، يعني تقول: أظن ويظناين  ا ظاهرا ا، تجعله اسما ا ظاهرا يقول: يجب أن تقدره اسما

ا، و ا أخوين أخا ا وعمرا ا زيدا ا ظاهرا ا-إن جعلته اسما ا ليس ضميرا ا ظاهرا لك  -اسما

ا أخوين.  ا وعمرا ا زيدا  أن تؤخره ولك أن تقدمه، تقول: أظن ويظناين أخا

ا أخوين" وعلَ مذهب الحذف نقول: ا وعمرا ، فهذا ما "أظن ويظناين زيدا

 ، وكما رأينا هو باب ظريٌف ]ال ناوع يف العلم[باب  -يا إخوان-يتعلق هبذا الباب 

لطيف يف مجمله، وهو حلٌّ لمشكلٍة ُلغوية، ولكن يف تفصيالته عند الجمهور شيٌء 

من اإلطالة، وعلى مذهب جواز اإلضمار والحذف فالباب كله مضطرٌد على قوٍل 

 واحد. 

 هو هنا  من سؤال؟

 (@1:9:22) سؤال:

نعم، هم بعض المتأخرين؛ ألن المعروف عن المتقدمين: إما  الجواب:

أو وجوب الحذف، ابن مالك أشار يف  -وهو قول الجمهور-ار وجوب اإلضم

؛ كـ التسهيل، أشار إلى جواز الوجهين، يعني هو الذي ]األلُية[بعض كتبه غير 

 رجحه كثيٌر من المتأخرين.

 (@1:09:56) سؤال:

ا األصل يف لغة العرب: االختصار واإليجاز وعدم التكرار،  الجواب: طبعا

جاء محمٌد "لى: اإليجاز وعدم التكرار، بدل ما تقول  مهمته األوالا الضمير أص

ا ، فهذا من أوجه االختصار يف "جاء محمٌد وأكرمته"تقول:  "وأكرمت محمدا

 اللغة، بدل ما تكرر جملتين تحذف فاعل أحدهما أو تضمره. 

 (@1:10:35) سؤال:
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 نعم، هذا الذي قاله، ماذا قال يف البيت الثاين؟ الجواب: 

ِمىىىىىالَ َوالَ َتِجىىىىىَي َمىىىىى  ع  َأَول َقىىىىىد  ُأه 

 

ِهىىىىىىىالَ   ىىىىىىىعم أو  ىىىىىىىَمرم لَِري ىىىىىىىرِ َرف   بُِم  

ه بعد ذلك بالمنصوب إذا كان   فخصَّ وجوب اإلضمار هنا بالرفع، ثم خصَّ

 خرباا. 

 (@1:11:25) سؤال:

جاء "ال، أوجب الحذف يف الباب كله، كذلك، يعني عندهم تقول:  الجواب:

لشواهد على ذلك، ولكن شواهد ، نعم، استشهدوا ببعض ا"وذهب المحمدون

 قليلة، يعني يمكن أن نقول: أهنا تكملة للجواز؛ أن تقول: تكملة للوجوب. 

ال، ما ترتقي أن تكون هي األفصح واألكثر، فكيف ترتقي إلى أن توجب 

 المسألة؟! 

 فهذه أبياو لعلنا ننِر فيها، ونخ م بها درو  هذا الُهو:

 يقول قاتل محمد بن طلحة: 

 َقىىىىىىىَوام بَيىىىىىىىاِو َرب ىىىىىىى  وَأشىىىىىىىَعَث 

 

ىىلم   قليىىِو األََذى فيمىىا َتىىرى العىىيُن ُم  

ِح َجي ىىَب َقِميهىى ِ   ِر الىىَرم  ىىُق بِهىىد   َهَ ك 

 

ىىىىىىمِ   َُ  َفَخىىىىىىر َصىىىىىىريع  للَيىىىىىىَدي ِن ولِل

ْم َشي ىىَر أَن َلىىيَس تابِعىى    َعلىىَ َشي ىىرِ شىى

 

 َعلَيىىىى  وَمىىىىن  ال َي  َبىىىىِع الَحىىىىَق َيِِلىىىىم 

 مُح شىىىىاجرٌ والىىىىرّ  "حىىىىم"ُيىىىىَذك رين  

 

 قبىىىَو الَ قىىىُدِم؟ "حىىىم  "َفَهىىىالَ َتىىىال  

جليل قاتل مع علي وقاتل ضد علي  ◙محمد بن طلحة صحابي  

فقاتِله قال هذه األبيات؛ وهي أبياٌت جميلة وقفنا عنده، أما حسابه فعند  ◙

 . اهلل 

 نقف عند هذه األبيات، يقول: 

 وَأشىىىىىىىَعَث َقىىىىىىىَوام بَيىىىىىىىاِو َرب ىىىىىىى 

 

ىىلمقليىىِو األَذَ    ى فيمىىا َتىىرى العىىيُن ُم  
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 ؟"أشعَث "لماذا نصب أشعَث؟ ما إعراب  "وأشعَث "

 (@1:13:42) طالب:

 هذه مجرورة ليست منصوبة.  الشيخ:

، وقال بعض "ُربَّ "، وُربَّ أشعث، فأشعث مجرورة بـ "ُربَّ "ال، هذه 

، يسموهنا  ورة: ، هي مجر"واو ُربَّ "النحويين: مجرورة بالواو القائمة مقام ُربَّ

، مجرورة وعالمة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألن أصله  ، أو بواو ربَّ إما بـ ربَّ

 . "َأفعل"ممنوع من الصرف على 

فيما "هذه صفة ثانية،  "قليل األذى"، "بآيات ربه"هذه صفة  "وأشعث قوامٍ "

ا صفة ثالثة.  "ترى العين مسلم  هذه أيضا

، إن جعلتها "الذي"؟ موصولة، بمعنى "ما"ما نوع  "فيما ترى العين"يف قوله: 

ا، فيكون تقدير الكالم: قليل األذى فيما  "الذي"موصولةا بمعنى  فستقدر لها عائدا

تره العين، ويجوز وجٌه آخر: أن تجعلها مصدريةا؛ فال تحتاج إلى تقدير عائد، 

  ويكون تقدير الكالم: يف رؤية العين مسلم.

ِح َجي َب قَ  ُق ل  بالَرم   ِميه ِ َهَ ك 

 ما الجيب؟ 

ْمِح َجْيَب َقِميصهِ " يعني: طعنته بالرمح يف جيب قميصه، أين  "َهَتْكُت له بالرَّ

الجيب؟ الجيب: فتحة العنق، هذه الفتحة التي يدخل فيها العنق، هذا هو الجيب 

يف اللغة، أما الذي توضع فيه األشياء يف الثوب يمين ويسار وهنا؛ هذا ال يسمى يف 

المكان الذي ُيخبأ  -"مخبأة"تخفيف -، وإنما يمكن أن نسميه بمخباة اللغة جيباا

، وقد يكون له "مخباةٌ "، ثم يؤنث "مخبا"فيه األشياء، مخبأ ثم يخفَّف فيكون 

 أسماء أخرى وأنا ال أدري، لكنه ال يسمى يف اللغة جيباا. 
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ِح َجي ىىىَب َقِميهىىى ِ   ىىىُق لىىى  بىىىالَرم   َهَ ك 

 

ىىىىىىمِ  َفَخىىىىىر َصىىىىىىريع  للَيىىىىىَدي نِ   َُ  ولِل

ا لليدين وللفم؟ يعني: سقط على وجهه.    ما معنى فخر صريعا

ا.  ا؟ حال، فخرَّ حالة كونه صريعا ا، ما إعراب صريعا  فخر صريعا

ْم َشي َر أَن َليَس تابِع   َعلَ َشي رِ ش

هذا استثناء،  "َعلى َغْيِر شٍئ َغْيَر أَن َليَس تابِعًا عليًّا"الثانية؟  "غيرَ "ما إعراب 

 ، هذا استثناء. "إال"ُيستثنى هبا كـ  "يرَ غ"

ا" ا  "غيَر أن ليس تابعا ا؟ خرب ليس. أين اسم ليس؟ هو، ليس تابعا ما إعراب تابعا

 عليًّا.

 وَمن  ال َي  َبِع الَحَق َيندم

؟ استفهام أم شرط أم اسم موصول؟ شرطية، معنا على الشرط "َمن"ما نوع 

 ."يندم"الجواب: ، و"يتبع"فعلها وجواهبا، أين فعلها؟ 

 والّرمُح شاجرٌ  "حم"ُيَذك رين 

رين "والرمح شاجرٌ "ما معنى  والّرمُح شاجٌر، عندما طعنه اخرتقه  "حم"؟ ُيَذكِّ

يعني: أنه اخرتقه ونشب  "شاجرٌ "الرمح وخرج من الجهة األخرى، فالمعنى العام 

؛ لكي ال وار: إهنا خشبة توضع يف فم الفصيل، يف فم الح"شـاجرٌ "فيه، واألصل يف 

 . "شاجر"يرضع من أمه، فتنشب يف الفم، فُسمي كل ما ينشب بـ 

 والّرمُح شاجرٌ  "حم"ُيَذك رين 

؟ ماذا يريد بـ "يذكرين حم"؟ أي صورة؟ ماذا يريد بقوله: "حم"ماذا يريد بـ 

 هذا قول.  (@1:19:05)؟ "حم"

؟ يعني: يذكره ؟ ماذا يذكره"يذكرين حم"نسمع القول اآلخر: ماذا يريد بقوله: 
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؛ يريد القرآن كله، "حم"أو السورة  "حم"فقط، سورة  "حم"ال يريد  "حم"اهلل، 

ا  ويكفي بالقرآن عن اهلل عن الدين، يعني يذكرين بالقرآن برب القرآن، فذكر جزءا

 وأراد الكل. 

 والّرمُح شاجرٌ  "حم"ُيَذك رين 

الجملة، جملة ؟ الرمح شاجٌر مبتدٌأ وخرب يف "الرمح شاجرٌ "ما إعراب 

 يف هذه الحالة. "حم"جملة حالية، يذكرين  "والرمح شاجرٌ "

 قبَو الَ قُدِم؟ "حم"َفَهالَ َتال 

اسم أم فعل أم حرف؟ حرف ماذا؟ حرف تحضيض، وحروف  "هالَّ "

 التحضيض خاصة بالفعل، وهي دخلت مع الفعل، ما يدخل اسم. 

 قبو ال قدم؟ "حم"فهاَل تال 

؟ مضاف إليه، هذا آخر ما تيسر يف النظر يف هذه األبيات. "التقدم"ما إعراب 

 واهلل أعلم. 

 وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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 الدرس الثمالث واألربعون

﷽ 

 

الحمــد هلل رب العــالمين، والصـــالة والســالم علـــى نبينــا محمـــد وعلــى آلـــه 

 وأصحابه أجمعين. 

 أما بعد...

عليكم ورحمـة اهلل وبركاتـه، وأهـالا وسـهالا ومرحباـا بكـم، وحيَّـاكم اهلل  السالم

ليلة االثنين، الخامس عشر من شهر ربيٍع األول مـن -وبيَّاكم يف هذه الليلة المباركة 

 .سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة وألف من هجرة المصطفى 

-نعقـد  نحن مجتمعون يف جـامع الراجحـي بحـي الجزيـرة يف مدينـة الريـاض،

[ ]ألُيىة ابىن مالىكالدرس الثالث واألربعين مـن دروس شـرح  -بحمد اهلل وتوفيقه

 عليه رحمة اهلل.

، انتهينـا مـن "المفعـول المطلـق"قبل اإلجازة عند بـاب  -يا إخوان-كنا توقفنا 

بـاب المفعـول "نبـدأ بـالكالم علـى  -إن شـاء اهلل-الكالم على باب التنـازع، واآلن 

 .  "المطلق

   :ناسبة الطيبة أن يبدأ الدرس هبذا البابومن الم

 "لقباب المُعول الم "
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 ألنه من ألطف أبواب النحو ومن أكثرها استعماالا يف القديم والحديث.

يف هـذا البـاب؛ إذ  ويف البداية نقـرأ مـا قالـه شـيخنا وإمامنـا/ ابـن مالـك 

 :فيها  عقده يف اثني عشر بيتاا، قال

 ان منالمهدر اسم ما سوى الثم.286

 

 مىىىىدلولِ الُعىىىىو كىىىىىمنم مىىىىن أمىىىىن 

 بمثلىى  أو فعىىو أو وصىىفم ُنهىىب.287 

 

 وكونىىىىىى  أصىىىىىىال  لهىىىىىىذين ان خىىىىىىب 

ىىىا بىىىين أو عىىىدد.288  ا أو نوع   توكيىىىد 

 

 ك ىىىىىرو سىىىىىيرتين سىىىىىير ذي رشىىىىىد 

 وقىىىد ينىىىوب عنىىى  مىىىا عليىىى  دل.289 

 

 كجىىىىد كىىىىو الجىىىىد وافىىىىرح الجىىىىذل 

 ومىىىىىا ل وكيىىىىىدم فوحىىىىىد أبىىىىىدا.290 

 

 داوثىىىىىىىن واجمىىىىىىىع شيىىىىىىىره وأفىىىىىىىر 

 وحىىىذف عامىىىو المؤكىىىد ام نىىىع.291 

 

 ويف سىىىىىىىىىىىواه لىىىىىىىىىىىدليوم م  ىىىىىىىىىىىع 

 والحىىىذف حىىى ٌم مىىىع آوم بىىىدال.292 

 

 مىىىىىن فعلىىىىى  كنىىىىىدال  اللىىىىىذ كانىىىىىدال 

 ومىىىىىىا ل ُهىىىىىىيوم كإمىىىىىىا منىىىىىىا.293 

 

 عاملىىىىىىى  ُيحىىىىىىىذف حيىىىىىىىث عنىىىىىىىا 

 كىىىىىذا مكىىىىىرٌر وذو حهىىىىىرم ورد.294 

 

 نا ىىىىىب فعىىىىىوم السىىىىىم عىىىىىينم اسىىىىى ند 

ا.295   ومنىىىىى  مىىىىىا يدعونىىىىى  مؤكىىىىىد 

 

 أو شيىىىىىىىىىىره فالمب ىىىىىىىىىىدالنُ ىىىىىىىىىى   

َِ ألىىىىٌف عرفىىىىى.296   نحىىىىو لىىىى  علىىىى

 

ىىىىا صىىىىرفا   والثىىىىان كىىىىابنِ أنىىىىق حق 

 كىىىذا  ذو ال شىىىبي  بعىىىد جملىىى .297 

 

ىىىىىىىا بكىىىىىىىاي ذاو ع ىىىىىىىل    كلىىىىىىىِ بك 

 : المفعول به، وله، وفيه، ومعه، والمطلق. -كما تعرفون-المفاعيل خمسة  

اب التعــدي وهــو بــ-فقــد ســبق الكــالم عليــه يف بــاٍب ســابق  أمىىا المُعىىول بىى ؛

بقيت أربعة مفاعيل، بدأ ابن مالٍك اآلن بالكالم علـى المفعـول المطلـق،  -واللزوم

ا إن شاء اهلل تعالى.  وستأيت بقية المفاعيل تباعا

ف ابن مالٍك لنا المصدر، فقال:   يف أول بيٍت يف هذا الباب عرَّ

 المهىىدر اسىىم مىىا سىىوى الثمىىان مىىن

 

 مىىىىدلولِ الُعىىىىو كىىىىىمن مىىىىن أمىىىىن 
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ما تعريف المصـدر يـا إخـوان؟ هـذا مـن أهـم المهمـات يف النحـو؛  ر()المهد  

 لكثرة الحاجة إليه.

 ما المراد بالمهدر؟ 

 من األسماء.  المهدر

لكِ نعرف المهدر ال بد أن نعرف الكلماو ال ِ تدل علَ الحدأ والُعو يف 

:  اللرة؛ هنا  ثالثة أنوع من الكلماو  كلها تدل علَ حدأم وفعوم

الكلمات التي تدل على حـدٍث وزمـان هـذا الحـدث؛ وهـي التـي : النوع األول

هـي الكلمـة التـي تـدل علـى حـدٍث  الُعىو:تسمى يف اصـطالح النحـويين بالفعـل. 

 وزمانه، الحدث يعني الفعل. 

، هذه الكلمة تدل علـى شـيئين: تـدل علـى وقـوع الـذهاب، "ذهب"فإذا قلت: 

فهـم منهـا الـذهاب أو ال ت "ذهـب"، إذا قلـت "الـذهاب"هذا الفعـل، هـذا الحـدث 

تفهــم منهــا الــذهاب؟ نعم،وتفهــم أن الــذهاب كــان يف الماضــي. إذن.. فــدل علــى 

 ودل على زمانه وهو الماضي.  -وهو الذهاب–الحدث 

 :والفعل كما تعرفون ثالثة أقسام 

 : وهو ما دل على حدٍث يف الزمان الماضي.الماضِ -

 مستقبل.: وهو ما دل على حدث يف الحاضر أو الوالم ارع -

 : وهو ما دل على حدٍث يف الزمان المستقبل.وفعو األمر -

: هـي الكلمـات التـي تـدل علـى النوع الثاين من الكلماو ال ِ تدل علَ حىدأ

حــدٍث وصــاحبه، وهــي التــي تســمى يف اصــطالح النحــويين بالوصــف، تســمى 

 بالوصف وُتجمع على أوصاف، والوصـف غيـر الصـفة؛ الصـفة هـذا إعـراب مثـل:
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خرب، فاعل، نعت، صفة، ال، هذا وصف، الوصف، وهـي التـي تسـمى  ،دأنعت، مبت

باألســماء المشــتقة العاملــة عمــل فعلهــا، أو بعــض األســماء المشــتقة العاملــة عمــل 

فعلهــا؛ كاســم الفاعــل واســم المفعــول والصــفة المشــبهة وصــيغ المبالغــة واســم 

 الفاعل؛ هذه نسميها أوصافاا.

 هذه األوصاف، ما تعريف الوصف؟

 وهِ علَ ق مين:الكلمة التي تدل على حدٍث وصاحبه،  صف يف النحو:الو

  :ما دل على حدٍث وفاعله. الق م األول 

تدل على حدث وصـاحب هـذا الحـدث، وصـاحبه هـو فاعلـه، وتشـمل: اسـم 

 الفاعل، وصيغ المبالغة، والصفة المشبَّهة، واسم التفضيل؛ كل هذه أوصاف. 

، فقولنـــا: "ب، وُمكـــرم، ومســـتخرجراحـــم، وضــار"فاســم الفاعـــل كقولنـــا: 

تفهـم الحـدث وهـو الرحمـة، راحـم يعنـي فيـه  "راحم"عندما تسمع كلمة  "راحم"

رحمة. إذن.. فكلمة راحم تدل على الحدث الرحمة أم ال تدل؟ تـدل، وهـذا الـذي 

؛ هـذا  سـميته بـراحم مـا عالقتـه بالحـدث بالرحمـة؟ زمـان الرحمـة؟ ال، لـيس فعـالا

 و مفعوله؟ فاعله؛ ولهذا يسمونه اسم فاعل. صاحب الرحمة. فاعله أ

 : ما دلَّ على حدٍث وفاعله.اسم الُاعو

اب، مِنحـار، عنـدما تسـمع  اب ومِنحار، مِنحـار، درَّ وكذلك صيغ المبالغة؛ كدرَّ

تفهم الحـدث وهـو النحـر أن فيـه نحـر أو ال تفهـم؟ نعـم، وأن هـذا الـذي  "مِنحار"

 ر؟ فاعله، صاحبه. سميناه بمنحار ما عالقته بالحدث النح

أي الصفة المشبهة باسم الفاعـل؛ كجميـل، وصـعب،  وكذلك الهُة المشَبهة:

 "صـعب"، عندما تسمع كلمـة "هذا شيٌء جميل، وهذا شيٌء صعب"عندما تقول: 

تفهم الحدث وهي الصـعوبة، يف صـعوبة، وهـذا الشـيء مـا عالقتـه بالصـعوبة؟ هـو 
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 الذي صُعب، يعني فعله.  

محمــٌد هــو "األجمــل واألصــعب،  يو؛ عنىىدما تقىىول:وكىىذلك اسىىم ال ُ ىى

تفهـم الحـدث وهـو الجمـال؛ أن فيـه جمـال،  "األجمـل"، عنـدما تسـمع "األجمـل

وتفهم أن هذا الذي سميناه باألجمل ما عالقته بالحدث الجمال؟ هو الـذي جُمـل، 

 يعني هو الذي فعل الجمال، فاعله. 

 عوله. : ما دل على حدٍث ومفوالنوع الثاين من األوصاف 

 وهذا يشمل اسم المفعول؛ كمرحوم، ومضروب، وُمكرم. 

 -وهـو الرحمـة-تفهـم الحـدث  "مرحـوم"منذ أن تسمع  "مرحوم"فإذا قلت: 

ا ما عالقته بالحـدث الرحمـة؟ فاعلـه أو  يعني فيه رحمة، وهذا الذي سميناه مرحوما

و دَلىىق عىى "مرحىىوم"فكلمىىة مفعولــه؟ هــذا مفعولــه، الرحمــة وقعــت عليــه. إذن.. 

 : على الحدث الرحمة، وعلى مفعول الرحمة. شيئين

 كم ذكرنا من نوع؟ نوعين: 

 الفعل؛ وهو ما دل على حدٍث وزمانه.  األول:

 الوصف؛ وهو ما دل على حدٍث وصاحبه.  والثاين:

هي الكلمات التي تدل علـى  النوع الثالث من الكلماو ال ِ تدل علَ الحدأ:

 مجرد الحدث. 

وال تــدل علــى شــيٍء آخــر، يعنــي ال تــدل علــى زمــان  تــدل علــى الحــدث فقــط

الحدث وال تدل على صاحب الحدث، والكلمات التي تـدل علـى مجـرد الحـدث 

 فقط هي التي تسمى يف اصطالح النحويين بالمصدر. 

 الكلمـات التـي تـدل علـى مجـرد الحـدث، ال تـدل إال علـى حـدث فالمهدر:
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 .  "ب، وقيام، وذهابضرب، ورحمة، وجلوس، وأكل، وشر"فقط؛ كقولنا: 

ــت:  ــإذا قل ــرٌب "ف ــع يف  "ض ــرب وق ــرب، تفهــم أن الض ــدث الض تفهــم أن الح

الماضي أو يف الحال أو يف االستقبال؟ ال. الضرب هذا الذي سميناه الضرب فاعـل 

الضــرب أو مفعــول الضــرب والَّ هــو الضــرب؟ هــو نفســه الضــرب. إذن.. فكلمــة 

تـدل  -يعنـي الفعـل-جرد الحدث الضرب ال تدل إال على شيٍء واحد، تدل على م

 على الفعل بمعناه اللغوي، تدل على الفعل فقط. 

ــموهنا  ــون؟ يس ــميها النحوي ــاذا يس ــرد الحــدث م ــى مج ــدل عل ــي ت فالكلمــة الت

 المصدر. 

 ابن مالك يف هذا البيت وازن لنا بين المصدر والفعل، فقال:

 المهىىدر اسىىم مىىا سىىوى الثمىىان مىىن

 

 مىىىىدلولِ الُعىىىىو كىىىىىمن مىىىىن أمىىىىن 

: يــدل علــى الُعىىو يىىدل علىىَ شىىيئين، الفعــل لــه مــدلوالن، )مىىدلولِ الُعىىو(  

 الحدث، ويدل على الزمان. 

يقول: المصدر يدل فقط على واحـد مـن مـدلولي الفعـل وهـو الحـدث. يعنـي 

ا هو أراد بـذلك أن  ف لنا الحدث! طبعا انظر كيف ابن مالك أخذ لفة طويلة لكي يعرِّ

يســتطيع أن يقــول المصــدر مــا دلَّ علــى مجــرد  يــوازن بــين المصــدر والفعــل، وإال

[ أو يفعـل النحويـون، أوضح الم الكهشام مثالا يف ]ابن الحدث وينتهي كما فعل 

ا يف األلفية على ما يسمى بالنحو التعليمـي أو التقـابلي؛  لكن ابن مالك أحرص كثيرا

، البـد أن إنك تفهم العالقة بين هـذه األشـياء، يعنـي ال تفهـم هـذا وينتهـي األمـر، ال

 اآلن عرفنا المراد بالمصدر.  ،تقابله بما يشاهبه وتفهم الفرق بينهما

 باب المفعول المطلق.  ال ؤال: بابنا باب المهدر أم باب المُعول الم لق؟

ف المصدر.  ف لنا المفعول المطلق، عرَّ  ابن مالك ما عرَّ
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ف ابـن مالـك المصـدر يف أول بـاب  المفعــول  مـا عالقتنـا بالمصـدر؟ لمـاذا عــرَّ

 المطلق؟

 (00:14:10@) طالب:

ــق الشىىيخ: ا، المفعــول المطل ــق ُيشــرتط أن يكــون مصــدرا  ألن المفعــول المطل

يعني... نعم، اسم من األسماء؛ فهو اسم من األسماء، لكن األسـماء كثيـرة، ال يقـع 

ا إال المصدر، أو ما ينوب منابه مما سـيأيت ذكـره بعـد قليـل، فلهـذا بـدأ  مفعوالا مطلقا

 ريف المصدر. بتع

ف المفعـول المطلـق ألمكـن لنـا  أما تعريف المُعول الم لق؛ فلو أردنا أن نعـرِّ

: هو المصدر المنصوب بعد فعٍل مـن لفظـه أو المُعول الم لقأن نقول يف تعريف 

 معناه. 

ا"كقولك:   .  "جلست جلوسا

 فعٌل وفاعل.  جل ق:

ا:  هذا مصدر.  جلوس 

فنــا المصــدر قبــل قليــل، هــذا ب-نســينا أن نقــول يف تعريــف المصــدر  عــد أن عرَّ

ا تعليميًّـا للمصـدر، يعنـي  التعريف العلمي الجامع المانع الضابط، لكن هناك تعريفا

 -سهل؛ يمكن أن يأيت به اإلنسان دون تفكيٍر طويل أو يستفيد مـن غيـر متخصصـين

ــل. إذا أردت أن  ــث للفع ــريف الثال ــو التص ــدر ه ــف المصــدر: المص يقــول يف تعري

ف الفعـل ثـالث تصـريفات،  تستخرجه بسرعة: هو التصـريف الثالـث للفعـل. صـرِّ

المصدر يقع التصريف الثالث، تقول: ضَرَب يضرُب ضرباا، وذهـَب يـذهُب ذهاباـا، 

ا، هبذا التصريف وهبذه الطريقة تستخرج المصدر.   وجلَس يجلُس جلوسا

مـن  نعود إلى تعريف المفعول المطلق: قلنا: هو المصدر المنصـوب بعـد فعـلٍ 
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ا هذا هـو المصـدر، وقـد وقـع بعـدجلس،  ا، فجلوسا لفظه أو معناه؛ كجلست جلوسا

 وقع بعد فعٍل من لفظه. 

 .  "ضربت ضرباا"وكذلك: 

 .  "سرت سير زيدٍ " "وكذلك

 سرُت: فعٌل وفاعل. 

 سيَر: مفعوٌل مطلٌق منصوب وهو مضاف. 

 وزيٍد: مضاٌف إليه. 

 .  "أكلت أكلتين"وكذلك: 

 ل. أكلُت: فعٌل وفاع

مفعــول بــه؟ ال، هــو المصــدر؛ ألن األكلتــين هــو فعلــك، أكلــت، مــاذا  أكل ىىين:

مـا شـاء –فعلت؟ ما الفعل الذي فعلته؟ األكل، هو يقصد األكل، لكن لم تأكل مـرة 

 أكلت مرتين.  -اهلل

 .  "أكلت أكلتين"

 أكلتين: مفعوٌل مطلٌق منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مثنى. 

أي: يشــرتط يف المفعــول المطلــق أن يكــون  "لمصــدرا"قولنــا يف التعريــف: 

ا، وسبق ذكر ذلك.   مصدرا

هــذا ُحكمــه اإلعرابــي، فــالمفعول المطلــق  "المنصــوب"وقولنــا يف التعريــف: 

 كبقية المفاعيل ُحكمه النصب. 

 بعد فعٍل أي: فعٍل ماٍض أو مضـارٍع أو أمـٍر، أو مـا يف حكـم وقولنا يف ال عريف:
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ا يف النحو  إذا قيل: الناصب فعل، العامل فعـل، قبلـه فعـل، يرفعـه فعـل.  الفعل، دائما

 ُيراد بذلك: الفعل وما يف ُحكم الفعل. 

ا، الـذي يف حكـم الفعـل، مـاذا نريـد  اوم الذي يف حكم الفعل؟ هذا رددناه كثيـرا

 ؟ أسماء األفعال. "يف حكم الفعل"بقولنا 

  (@00:19:05) طالب:

 ،وهي األوصاف التـي ذكرناهـا قبـل قليـلاألسماء العاملة عمل فعلها،  الشيخ:

الـــذي يف حكـــم الفعـــل األســـماء العاملـــة عمـــل فعلهـــا؛ كاألوصـــاف، والفاعـــل، 

 والمفعول، والصفة المشبَّهة، وصيغ المبالغة؛ كلها تعمل عمل الفعل. 

ـا تعمـل  وكذلك المصدر؛ فالمصدر من األسماء العاملة عمل فعلها؛ فهـي أيضا

 عمل الفعل. 

 : ا"تقول مثالا ا كثيرا  .  "المؤمن يشكر هلل شكرا

 يشكُر: فعٌل مضارٌع. 

ا: مفعوٌل مطلق.   وشكرا

ا: صفة.   وكثيرا

ا"وتقول:  ا كثيرا  .  "المؤمن شاكٌر هلل شكرا

ا: هـذا مفعـول مطلـق، وقـع بعـد قولنـا  ا كثيـرا ، يعنـي بعـد فعـل أو "شـاكرٌ "شكرا

 وصف؟ بعد وصف؛ ألنه اسم فاعل. 

 .  "اهلل يجب على المؤمن شكر"وتقول: 

 يجب: فعل مضارع. 
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 على المؤمن: جاٌر ومجرور. 

 أين الفاعل؟ الذي يجب، يجب على المؤمن شكر اهلل. 

 شكر: فاعل، وهو مضاف حرف جار مضاٍف إليه. 

ا: مفعـوٌل مطلـق وقـع بعـد  ا كثيـرا ا، شكرا ا كثيرا يجب على المؤمن شكر اهلل شكرا

 شكر اهلل، يعني بعد مصدٍر مثله. 

 ل ابن مالك يف األبيات السابقة: ويف ذلك يقو

 بمثلىىىى  أو فعىىىىو أو وصىىىىفم ٌنهىىىىب

 

 وكونىىىىى  أصىىىىىال  لهىىىىىذين ان خىىىىىب 

يقول: المفعول المطلق حكمه النصب، لكـن  )بمثل  أو فعو أو وصفم ُنهب(  

 : ينهب  ثالثة أشيايما الذي ينصبه؟ يقول: الذي 

ا.  إما الُعو؛ ا كثيرا  نحو: المؤمن يشكر هلل شكرا

ا. ؛ نأو الوصف ا كثيرا  حو: المؤمن شاكٌر هلل شكرا

ا. أو مثل  ا كثيرا  ؛ يعني مصدٌر مثله؛ نحو: يجب على المؤمن شكر اهلل شكرا

 :  )وكون  أصال  لهذين ان خب(وقوله يف الشطر الثاين: 

 أي: المصدر.  )وكون (

 يعني: الفعل والوصف المذكورين يف الشطر األول.  )أصال  لهذين(

يف المسألة خالفاا: ما األصل يف االشتقاق؟ ما األصل الـذي يعني: أن  )ُان خب(

ُاشتقت منه األسماء؟ فاللغة العربية لغٌة اشتقاقية ُيؤخذ بعضها مـن بعـض؛ فكتـاب، 

وكتيبة، ومكتب، ومكتبة، وُكتب، وَكَتَب، ويكتب، ُاكتب وكتابة؛ هذه كلهـا كلمـات 

واحـد. مـا هـذا األصـل مستقلة أو تعود إلى أصـٍل واحـد؟ كلهـا مـأخوذة مـن أصـٍل 

اخ لُىوا يف الذي ُأخذت منه كل هذه المشتقات؟ األصل، المنبع، يسـمونه الجـذر، 



 

 
e 

g h 

f  270 
 ح ألفية ابن مالكشر

 :  ذلك 

: إن المصـدر الـذي نإن المصدر المصـدر، يقولـو :نفجمهور البهريين يقولو

ا، يعنـي كـل ننبعت منه كل هذه المشتقات هو المصدر؛ ويقولو : ولذا سمي مصدرا

 منه، وهذا هو المشهور عند كثيٍر من النحويين. المشتقات تصدر منه، تنبع 

قالوا: إن األصل: الفعل الماضي، نعم، فضرب ُيؤخذ وقال الكوفيون بالعكس 

 منه كل المشتقات، المصدر وغير المصدر. 

كالهمــا أصــل؛ فالمصــدر أصــل، والماضــي أصــل؛ كــلٌّ أصــل  وقىىال آخىىرون:

تقلة وهـذه كلمـة مسـتقلة، برأسه، وهذا القول ظاهر الضعف، يعنـي هـذه كلمـة مسـ

 وواضح أهنما كالهما يعودان إلى شيٍء واحد. 

فقالوا: إن المصدر أصـل األفعـال، ومـن األفعـال  وقال آخرون قوال  ل  وجاهة،

ــال:  ــذ األفع ــدر تؤخ ــرب المص ــن الض ــرب، وم ــل: الض ــاف، فاألص ــذ األوص تؤخ

ضـــارب، ومضـــروب، ومضـــرب، "ضـــرَب، يضـــرب، اِضـــرب. أمـــا األوصـــاف 

اب،  إلى آخره، فهذه تؤخذ من األفعال.  "وضروب وضرَّ

 فأقوى األقوال يف هذه المسألة: قول البصريين والقول األخير. 

وبعــُد.. فــإن الخــالف يف هــذه المســألة قليــل الفائــدة، وذكرنــاه ألن ابــن مالــك 

 ذكره، وواضح أن ابن مالك هنا أخذ بقول البصريين. 

هو المصدر المنصوب بعد فعٍل مـن "، "من لفظه أو معناه" وقولنا يف ال عريف:

مــن لفظــه كاألمثلــة الســابقة:  "مــن لفظــه أو معنــاه"، نريــد بقولنــا: "لفظــه أو معنــاه

ا وضربت ضرباا، وقولنا:  ـا، "من معناه"جلسُت جلوسا : قمـت وقوفا ؛ كأن تقول مثالا

ــي يتصــرف يف كالمــه، ــا، العرب ــا، يجــوز، ويجــوز قمــت وقوفا  مــا تقــول قمــت قياما

ا"جائز،  "اجلست جلوسا " ا"جـائز. مـا إعـراب  "جلست قعودا  جلسـت"يف  "قعـودا
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ا ؟ مفعوٌل مطلق. مفعول مطلق جـاء بعـد فعـٍل مـن لفظـه أو فعـٍل مـن معنـاه؟ "قعودا

 فعٍل من معناه. 

ا، فرحُت طرباا، سخطت سخطاا، سـخطت غضـباا، " ا، فرحُت مرحا فرحُت فرحا

ا  ؛ كل ذلك جائز. "سخطت جزعا

حفظـه اهلل وأمـده -كما يقول شيخنا أبو بكر الجزائـري - فإن قال طالُب ُبهلول

يقــول: البهلــول هــو: الرجــل الســيد المنتبــه، ولــيس  "ُبهلــول" -بالصــحة والعافيــة

ا يف األشـعار  البهلول هو الغبي أو المجنون، هذا معناه يف اللغة؛ فلهذا تجـدون كثيـرا

 مدح الكرماء بالبهاليل. 

ا وبقيـة المفاعيـل فإن قال طالٌب منتبه: لَم سمي الم فعول المطلق مفعوالا مطلقا

ت بحرف جر  ؟ أمـا المفعـول "مفعوٌل به، مفعوٌل له، مفعوٌل معه، مفعوٌل فيـه"ُخصَّ

 المطلق فسمي المفعول المطلق. 

 (@00:28:02) طالب:

ما يقع عليه. انتبه! نعم، ما يقع عليه مفعول به، إذن.. دقِّق العبـارة، مـاذا  الشيخ:

 تقول؟

 (@00:28:19) طالب:

 أنه فعـل الفاعـل، مفعـول المطلـق هـو فعـل الفاعـل، هـو نفـس الفعـل، الشيخ:

المفعــول المطلــق ألــم نقــل أنــه المصــدر، الحــدث؛ فهــو نفــس الفعــل الــذي وقــع، 

ـا" ـا هـذا اسـم منصـوب بعـد فعـل، أي اسـم منصـوب بعـد "جلست جلوسا ، جلوسا

 يأيت بعد الفعل.  الفعل ينكشف إعرابه بمعرفة عالقته هبذا الفعل، أي اسم

 : ا"فإذا قلت مثالا ، مـا عالقـة زيـٍد بالفعـل الـذي قبلـه؟ مـا الفعـل "أكرمـت زيـدا

 المذكور هنا؟ الفعل المذكور اإلكـرام، إذن.. مـا عالقـة زيـد بـاإلكرام؟ وقـع عليـه،
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 مفعول به.  

ا له" ا احرتاما ما عالقة االحرتام بـاإلكرام؟ ُفعـل اإلكـرام مـن أجـل  "أكرمت زيدا

 ام. االحرت

ا اليوم" ما عالقة اليوم باإلكرام؟ دل على زمانه؛ ألن مفعـول فيـه،  "أكرمت زيدا

 ظرف زمان. 

 العالقة؛ عالقة االسم المنصوب بالفعل هي التي تبيِّن اإلعراب. 

ا" ا إكراما  .  "أكرمت زيدا

ـا وأكرمـت"هل هناك عالقة بـين قولنـا  ال ؤال األول: ؟ يعنـي يف عالقـة "إكراما

واإلكــرام أو لــيس يف عالقــة؟ يف عالقــة. مــا نــوع هــذه العالقــة؟ عالقــة  بــين اإلكــرام

ــة؛ ألن  ــدة بشــيء معــيَّن أم عالقــة...؟ هــذه مطلــق، بينهمــا مطلــق عالق خاصــة مقيَّ

اإلكــرام هــو اإلكــرام، بينهمــا عالقــٌة مطلقــة، بينهمــا مطلــق عالقــة؛ ألن هــذا مصــدر 

ا عالقـةا مقيَّـدة، يعنـي معيَّنـة، الفعل، اإلكرام هو نفسه الفعل، وليست العالقة بينهمـ

يعني محددة، يعني مقيَّدة بشيٍء معيَّن وقع عليه أو وقع فيه أو وقع من أجله، بينهمـا 

 .  "المفعول المطلق"مطلق عالقة؛ فسمي 

   : ثم يقول ابن مالك

 كِ رو سيرتين سير ذى رشد=توكيدا  أو نوع  بين أو عدد

 أي: فوائده، أي: األشياء-لمطلق أغراض المفعول ا  ذكر يف هذا البيت

 التي من أجلها يأيت العربي بالمفعول المطلق. 

لماذا يأيت العربي بالمفعول المطلق يف كالمه؟ ال شـك أنـه لفائـدة، لغـرض، مـا 

هذه األغراض؟ ذكر ابن مالٍك لنا يف هذا البيت أهنـا ثالثـة أغـراض أو ثالثـة فوائـد؟ 
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غـراض؟ ثـالث فوائـد، سـتؤنَّث مـع المـذكر ثالثة أغراض. ثالث فوائـد أو ثـالث أ

ر مع المؤنث؛ ألن العدد يخالف.   وتذكِّ

 إذن.. هنا  ثالثة أشراض: 

ـا؛ كسـرت سـيرتين، األول ى أو مجموعا : بيان عدد الفعل؛ إذا كان المصـدر مثنـا

ا. هذه مفاعيل مطلقـة دلَّـت  ودقَّت الساعة دقتين، وضربه ضرباٍت، وسافرت أسفارا

 على عدد الفعل. 

ا أو منعوتاا، نحو:  والررض الثاين: بيان نوع الفعل. متى؟ إذا كان المصدر مضافا

ا، أكلت أكل الجائعِ "  .  "أكلت أكالا سريعا

 : توكيد الفعل. والررض الثالث

متى نقول إن الغرض من المفعول المطلق هو توكيد الفعـل؟ انتبهـوا يـا إخـوان 

لة شـائعة يف أبـواب النحـو ومسـائله ويف هنا! المسألة تحتاج إلى انتباه، مع إن المسأ

كل العلوم؛ قد يغفل عنها الطالب.. متى نقول إن الغرض من المفعول المطلق هـو 

ـا،  التوكيد؟ يقولون: إذا جاء المصدر غير مضاٍف وال منعوٍت وال مثناى وال مجموعا

ا، أو كلَّمتـه "يعني يخرج عـن الغـرض األول والثـاين؛ كـأن تقـول:  حصـدت حصـدا

ا، أو ضربته ضربااتكلي  ونحو ذلك، فلم ُيضف ولم ُينعت ولم يثنى ولم ُيجمع.  "ما

ا ال يخرج عـن معنـى التأكيـد، فـإذا قلـت:  أكلـت أكـالا "والمفعول المطلق دائما

ا  ما فائدة المفعول المطلق هنا يف الحقيقة؟ التوكيد وبيان النوع.  "سريعا

 ؟ التوكيد وبيان العدد. "سرت سيرتين"وإذا قلت: 

ا"وإذا قلت:   ؟ فالتوكيد فقط. "سرت سيرا

 إذن.. ما معنى الغرض التوكيد؟ يعني: التوكيد فقط، وليس معنى ذلـك أن بيـان
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النوع وبيان العدد ال يدالن على التأكيد، ال؛ هما يـدالن علـى بيـان العـدد والتأكيـد،  

ى آخـر  لكن التأكيد هذا معناى مضطرد، ثابت للمفعول المطلـق، فـإذا جـاء معـه معنـا

ز عليه، وُترك معنـى التأكيـد؛ ألنـه معنـى معـروف وثابـت يف كـل أمثلـة المفعـول  ُركِّ

 المطلق. 

 فإذا جاي المُعول الم لق لررض ال ىكيد فقىط، لىيس لرىرضم آخىر، فهنىا قيىو:

 غرضه وفائدته التأكيد، يعني التأكيد فقط. فننتبه لذلك يا إخوان. 

: مـا الغـرض؟ التوكيـد وبيـان العـدد  "سـرت سـيرتين سـريعتين" ويف قولنا مثال 

وبيان النوع. نعم، المفعول المطلق بيَّن كل ذلك، فسيرتين: سير قبـل أن ُيجمـع دلَّ 

 على التأكيد، وسيرتين بالتثنية دلَّ على العدد، وعندما ُوصف بيَّن النوع. 

هذه األغراض التي ذكرها ابن مالك، وهناك غرٌض رابـٌع لـم يـذكره ابـن مالـك 

عـض النحـويين، وسـنحتاج إليـه؛ ألنـه سـيحل مشـكلةا يف األبيـات القادمـة، وذكره ب

ــان  ــن اإلتي ــد م ــون القص ــد يك ــه؛ ق ــن فعل ــا ع ــق نائبا ــول المطل ــيء المفع ــي: مج وه

ـا  بالمفعول المطلق هو أن ُيجعل مكان فعله، أن ُيناب ُمناب فعلـه؛ كـأن تقـول: قياما

لمصائب؟ يعني: اصـرب علـى ما معنى صرباا على ا "صرباا على المصائب"أو صرباا، 

المصائب، وليس المعنى اصـرب صـرباا علـى المصـائب؛ ألن صـرباا هنـا قامـت مقـام 

الفعل، الغرض من المصدر هنا: أن العربي يقيمه ُمقام الفعل، يعني يأيت به بدالا عن 

يعني اصرب على المصائب، فـإذا أردت أن تجمـع  "صرباا على المصائب"الفعل، فـ 

 "صرباا علـى المصـائب"لمصائب صرباا حسناا. وإذا أتيت به وحده قل: اصرب على ا

ــا مــن -فغرضــك  ــٍذ: أن يقيمــه مقــام الفعــل، هــذا غــرض أيضا غــرض العربــي حينئ

بعــد  -إن شـاء اهلل-أغـراض المفعـول المطلـق، وسـيأيت مزيـد شـرٍح لهـذه المسـألة 

 قليل.
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 : ثم قال ابن مالكم 

 وقىىىىىد ينىىىىىوب عنىىىىى  مىىىىىا عليىىىىى  دل

 

 وافىىىىرح الجىىىىذل كجىىىىد كىىىىو الجىىىىد 

يعـود إلـى مـاذا؟ إلـى المصـدر، وقـد ينـوب  )عن (الضمير يف  )وقد ينوب عن (  

عن المصـدر، ينـوب عـن المصـدر يف مـاذا؟ ينـوب عـن المصـدر باالنتصـاب علـى 

 المفعول المطلق. 

انظـر! هـذه قاعـدة -كل مـا دلَّ علـى المصـدر...  يقول ابن مالك يف هذا البيق:

لمصدر يجوز أن ينوب عنه فينتصب على المفعول المطلـق، كل ما دل على ا -كليَّة

ا.   يعني: ُيعرب مباشرة مفعوالا مطلقا

)كجد كىو الجىد : -أو شيئين-وذكر لنا مما يدل على المفعول المطلق نوعين 

)جىد كىو ذكر المضـاف إلـى المصـدر،  )جد كو الجد(، ففي قوله: وافرح الجذل(

ا، ثـم أتـى بكلمـ الجد( )جىد كىو ة فأضـافها إلـى المصـدر فقـال: األصـل: جـدَّ جـدًّ

مـا إعراهبـا؟ مفعـوٌل مطلـق منصـوب وعالمـة نصـبه  )كىو(فعل أمر،  )جَد(، الجد(

 مضاٌف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.  )الجد(الفتحة، وهو مضاف، و

ا ومــن  )كىىو(كيــف ينتصــب  فىىإن قلىىق: علــى المفعــول المطلــق ولــيس مصــدرا

ا؟ نقــول: هنــا انتصــب علــى المفعــول شــروط المفعــول المطلــق أن يكــون مصــ درا

المطلق؛ ألنه دل على المصـدر. كيـف دل علـى المصـدر؟ بإضـافته إلـى المصـدر، 

وكــذلك كــل مــا يضــاف إلــى المصــدر، هــذا أســلوب عربــي شــائع، ســأذكر بعضــها 

ا.  رونا ببعض األمثلة أيضا  ولعلَّكم تذكِّ

ىا: ـا، هـذا المصـدر، ل كو بعىض قولىك، وأي   كـن أكـرم أبـاك أكـرم أبـاك إكراما

 أحسن إكراٍم. ما إعراب أحسن إكراٍم؟ أحسن مفعول مطلق، وإكراٍم مضاف إليه. 

 .  "ضربته أبشع ضرٍب "
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 (@00:42:21) طالب: 

 (@42:35)نحن اآلن نتكلم عن المضاف إلـى المصـدر، مـا أضـفت  الشيخ:

 إلى المصدر، هذا شيء آخر، ال أريد أن تضيف إلى المصدر. 

، ضربته أقوى سوٍط، ما يصلح، أين مصـدر الضـرب؟ "عاِستمع أحسن استما"

 "ضـربته أقـوى ضـرِب "ما قلنا ضربته كل الضرب، ضربته أقوى ضرٍب، لـو قلـت: 

ضـربته ذلـك "مفعـول مطلـق؛ ألنـه أضـيفت للمصـدر، لـو تقـول:  "أقوى"صارت 

أين المفعـول المطلـق؟ اسـم اإلشـارة، وهـو مضـاف، والضـرب مضـاٌف  "الضرب

 ة، لكن ما تدخل يف هذه النقطة، وهي المضاف إلى المصدر. إليه. أمثلتك صحيح

مـا كـان مـن معنـاه،  واألمر الثاين الذي ذكره ابن مالك مما يىدل علىَ المهىدر:

اِفـرح "شـدة الفـرح، لـو قـال:  )الجذل(، )افرح الجذل(وهذا سبق، ومثَّل له بقوله: 

ا جـذالا  "جـذالا افـرح "، )افىرح الجىذل(النتصب المصدر بفعله؛ لكـن قـال:  "فرحا

ف مـا يف إشـكال، افـرح الجـذل،  مفعول مطلق منصوب وهو نكرة، ويجـوز أن تعـرِّ

ـا أو قـم  ا الضـرب، ومثَّلنـا قبـل قليـل ب، اقعـد جلوسا اضرب ضرباا، أو اضرب زيـدا

 وقوفاا ونحو ذلك. 

 (@44:16) طالب:

 سرت سيرتين، سـيرتين.. مـا عالقـة سـيرتين بسـرت؟ هـو نفسـه فعلـه، الشيخ:

هـذا مفعـول مطلـق، مـا مصـدره،  "سـير"معناه؛ هذا من لفظه، سير، كلمـة  ليس من

ا.   سرت سيرا

األشياء التي تنوب عن المصدر يف االنتصاب على المفعـول المطلـق ال يعرهبـا 

النحويون نائب مفعوٍل مطلق كما يفعلون مع نائب الفاعل، وإنمـا يعربوهنـا مباشـرةا 

 عن المفعـول المطلـق، وإنمـا النيابـة وقعـت مفعوٌل مطلق؛ ألن النيابة هنا ما وقعت
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عن ماذا؟ النيابة وقعت عن المصدر، يعني جاءت كلمة أخرى فنابت عـن المصـدر 

وقالت: ابتعد أنا سأنتصب على المفعول المطلق، فنابت عنه، وهـي انتصـبت علـى 

المفعول المطلق، فهي نفسـها انتصـبت علـى أهنـا مفعـول مطلـق، ليسـت نائبـة عـن 

ز بعضــهم المفعــول ال فيقــول: نائــب مفعــوٍل  -بعــض المتــأخرين-مطلــق، ويتجــوَّ

ز البعيـد  ز البعيد، ال يصل إلى حد الخطأ، لكن من التجوُّ مطلق. لكن هذا من التجوُّ

 ومن مخالفة إعراب وُعرف النحويين. 

   (@46:15) طالب:

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )أحسنت!  الشيخ:

  .[3يوسف:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

المصـدر يف االنتصـاب علـى المفعـول المطلـق أشـياء كثيـرة،  والذي ينوب عن

ا: صـفة المصـدر؛  ا أشياء أخرى، فمنها أيضا ذكر ابن مالٍك شيئين، سنذكر نحن أيضا

، يجـوز أن "انتظرتـك طـويالا "كأن تقـول:  ا طـويالا ، أصـل العبـارة: انتظرتـك انتظـارا

، ولـك أن تختصـر؛ ألن اللغـة ال ا طـويالا عربيـة لغـة اختصـار، تقول انتظرتـك انتظـارا

ــه فتنصــبها علــى المفعــول المطلــق، فتقــول:  فتحــذف المصــدر وُتنيــب صــفته ُمناب

 "طــويالا "فعـل، والتـاء فاعـل، والكـاف مفعـوٌل بـه، و "انتظـر"، "انتظرتـك طـويالا "

 مفعوٌل مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

ا"  ."اسمتعت إليك كثيرا

ا مفعوٌل مطلق، أي: استمعت إليك ا  ا. كثيرا ا كثيرا  ستماعا

.  "ضحكت قليالا " ا قليالا  أي:: ضحكت ضحكا

ويجوز يف الصفة هنا أن ُتعرب ظرفاا، يعني مفعوالا فيه، وسيأيت ذلـك يف الكـالم 

 "انتظرتـك طـويالا "، علـى تقـدير "ظـرف الزمـان والمكـان"على باب المفعول فيه 
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  .  أي: انتظرتك وقتاا طويالا

ا" ا أو حيناــا أي: اسـتعم "اسـتمعت إليـك كثيـرا ا أو وقتاـا كثيـرا ا كثيـرا ت إليـك زمنـا

ا، ونحو ذلك.   كثيرا

يجـوز أن تجعلـه مـن  األسـلوبهـذا أسـلوب شـائع، هـذا  األسلوبإذن.. هذا 

ا، ويجـوز أن تجعلـه مـن الظـرف إن  رت المحـذوف مصـدرا المفعول المطلق إذا قدَّ

رت المحذوف ظرفاا، وهـذا وارد يف القـرآن بكثـرة  ەئ  ې ې ى ى ائ ائ)قدَّ

مـن حيـث األصـل  -واهلل أعلـم-تقدير اآليـة  [88البقرة:] (ەئ وئ وئ ۇئ

يعني: يؤمنون قلـيالا  [88البقرة:] (وئ وئ ۇئ)اللغوي يعني: يؤمنون إيماناا... 

، مـا التقـدير واهلل أعلـم؟ يجـوز أن  مها، يعنـي يؤمنـون قلـيالا رة، قـدِّ ما، يؤمنون مـؤخَّ

ر يؤمنون وقتاا قليالا فيكـون تقول يؤمنون إيماناا قليالا فيكون مفعوالا مط ا، وأن تقدِّ لقا

ر للغوض عن المعنى الدقيق واألقرب واألنسب لآلية.   ظرفاا، وهنا يأيت دور المفسِّ

يف االنتصـاب علـى المفعـول  -أي مـن نيابـة الصـفة عـن المصـدر-ومن ذلـك 

انتبهوا لهـذه األسـاليب يـا إخـوان! هـذا الـذي - "جلست مثل زيدٍ "المطلق قولك: 

نا اآلن، هذه األساليب؛ لكـي نفهمهـا ونسـتطيع أن نعرهبـا، يعنـي لـيس الغـرض يهم

من المفعول المطلق أن تفهم المفعول المطلق، أنتم فهمتمـوه وانتهيـتم مـن قبـل يف 

شــرح المختصــر والمتوســط، نحــن نريــد أن نقــف علــى أســاليب العــرب ونفهمهــا 

 ونستطيع أن نعرهبا. 

 . "جل ق مثو ويدم "

 فاعو. جل ُق: فعٌو و

 مثو: مُعوٌل م لق. 
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ـا مثـل جلـوس  "جلست مثل زيدٍ "ما أصل هذه العبارة؟  يعنـي: جلسـت جلوسا

ـا مثـل جلـوس زيـٍد، فياعـد  زيٍد، هذا األصل، ويمكن أن تقول ذلك: جلسـت جلوسا

هذا ِعيًّا منك، نعم، هي أشياء جائزة من حيث األصـل اللغـوي، لكـن إطالـة الكـالم 

ره  وأن تختصـره يعـد عيًّـا عنـد العـرب، العـرب لغـتهم قائمـة وأنت تستطيع أن ُتقصِّ

 على اإليجاز واالختصار. 

ـا مثـل جلـوس زيـد" اخ هر هذه العبارة ال ويلة: ، تسـتطيع أن "جلست جلوسا

تختصرها قليالا فتقول: جلست مثل جلوس زيد، فمثل: مفعول مطلق، هي الصفة، 

ت إعرابـه. ولـك أن تبـالغ صفة المفعول المطلق المحذوف، لكن نابت منابه فأعرب

يف الحذف فيكـون ذلـك أبلـغ وأفصـح، فتقـول: جلسـت مثـل زيـٍد، وال تسـتطيع أن 

 تعرب هذا المثال ونحوه حتى تفهم أصله. 

 (@00:51:25) طالب:

 ذكرنا أن مما ينوب عن المصدر يف االنتصاب علـى المفعـول المطلـق: الشيخ:

 صفة المصدر. 

ـا عـن المصـدر يف ا النتصـاب علـى المفعـول المطلـق: عـدده؛ ومما ينـوب أيضا

؛ فضـربته: فعـٌل وفاعـل ومفعـوٌل، "ضربته خمـس ضـرباٍت "وذلك يف نحو قولك: 

 كذلك؟ صحيح؟ إعرابي صحيح؟ 

انتبه معي.. ضربته خمس ضـرباٍت، ضـربته: فعـٌل وفاعـٌل ومفعـوٌل. صـحيح؟ 

 أين الفاعل وأين المفعول؟ 

 (@00:52:31) طالب:

، ٍوهو... والمفعول؟ضربته: فعٌل وفا الشيخ:    عل ومفعوالا

 أين الفاعل؟ 
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 (@00:52:59) ال الب: 

 ، ضـربُت "َضـَرَب "الفاعل التاء، ضربته يف ضرَب، ينتهـي بالبـاء الفعـل  الشيخ:

ر  هذه تاء الفاعل، تاء المتكلم، وهي فاعل، أنا الفاعل، تائي، ضربت أنـا، لمـاذا تقـدِّ

ا فهـو أنا وضميري موجود؟ ما تقـدر إال إذا كـان ال ضـمير مسـترتاا، أمـا إذا كـان بـارزا

الهـاء هـو المفعـول بـه، ضـربته خمـس  "ضـربته"فاعل، والهـاء  "ضربُت "الفاعل، 

مفعوٌل مطلٌق منصـوب وعالمـة النصـب الفتحـة وهـو مضـاف،  "خمس"ضرباٍت، 

 وضرباٍت مضاٌف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة. 

ر.  فضربته خمُس والَّ خمسة؟ ضربته خمَس أو خمسة؟  ضربة مؤنث تذكِّ

 (@00:53:53) طالب:

ــت الشىىيخ:  إي، ال، ضــربته خمــس ضــرباٍت، ورنَّ الجــرس ثــالث رنــاٍت، ودقَّ

 الساعة عشر دقاٍت. 

، أو ذهبـت إليـه مـرتين، أو ذهبـت إليـه  ا قولك: ذهبـت إليـه مـرةا ومن ذلك أيضا

ا، أو ذهبــت إليــه ذات مــرٍة. انظــر أســاليب العــ رب! مــا مــراٍت، أو ذهبــت إليــه مــرارا

 أكثرها وأوسعها! 

ا أو مراوم أو ذاو مرةم؟   ما إعراب ذهبق إلي  مرة أو مرتين أو مرار 

 ذهبُت: فعٌل وفاعل. 

 إليه: جارٌّ ومجرور. 

: مفعوٌل مطلق.   مرةا

مفعـوٌل مطلـق؛ وكـذلك يف البـواقي، علـى تقـدير: ذهبـت إليـه مـرةا أي:  مرتين:

ة فعلة  ، واسم الهيئة فِعلة. ما معنى ذهبت إليـه مـرةا؟ذهبت إليه ذهبةا، اسم المرة، مرَّ



 

 
e 

g h 

f  281 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 يعني ذهبت إليه ذهبةا. وذهبت إليه مرتين يعني: ذهبت إليه ذهبتين، وهكذا. 

والبواقي: أن ُتعرب ظـرف زمـان، األظهـر يف مـرة يف  "مرة ومرتين"واألظهر يف 

 : أن ُتعرب ظرف زمان. األسلوبنحو هذا 

 .  "ذهبت إليه مرةا "

 عل. ذهبُت: فعل وفا

 إليه: جارٌّ ومجرور. 

: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.   مرةا

 .  "ذهبت إليه ذات مرةٍ "وكذلك 

 فـ ذات: ظرف وهو مضاف. 

 ومرٍة: مضاٌف إليه. 

ا ومرةا " والمرة من قولهم: ،  "مرَّ الزمان يمر مرَّ ـا اسـم مـرَّ هذا الفعـل، فهـي أيضا

ا يف باب المفعول فيه.  وسيأيت "مرَّ الزمان يمر مرةا أو مرتين"  كالٌم عليها أيضا

ا: نوعه، نـوع  ومما ينوب عن المصدر يف االنتصاب على المفعول المطلق أيضا

 المصدر. 

هذا مفعـول مطلـق، واضـح،  "ضربُت ضرباا"المصدر قد يكون له أنواع، مثل: 

؟ مفعوٌل مطلـق. فيقـول: "ضربته ركالا "الضرب له أنواع، لو قلت:   ما إعراب ركالا

 االنتصاب على المفعول المطلق.  ركالا نابت عن ضرباا يف

ا"  كذلك.  "ضربته صفعا

ا" ـا"، يقول: جئت مجيئاا، هذا مفعـول مطلـق، لكـن "جئت ركضا  "جئـت ركضا
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، "مشـيت مشـياا"؛ كل ذلك من أنـواع المجـيء، "جئت سعياا"، أو "جئت مشياا"أو  

 المشي.  نعم، هذا نوع، الهرولة من أنواع "مشيت هرولةا "لكن 

ا" الجلوس لـه أنـواع، قـد تقـول: جلسـت الُقرفصـاء، تعرفـون  "جلست جلوسا

ا وتضم  كمـا يفعـل -القرفصاء؟ تمثيلها أسهل من وصفها، وهي: أن تجلس مجتمعا

ا وتضم قدميك بيديك، إما بيديك وإما عن القمـا،، ويقـال:  -األخ تجلس مجتمعا

، وهـي جلسـة مشـهورة عنـد نبـي محتبياا، االحتباء: القرفصاء؛ وهي كانت جلسـة ال

العــرب؛ تجلســها وال تســتعيبها، وهــي الجلســة التــي كــان يجلســها ســماحة الشــيخ 

 يف أكثر دروسه.  (@00:58:41)

، لكن القتل أنواع، نعوذ باهلل منه، ما أشد أنواع القتـل؟ نعـم.. هـو "قتلته قتالا "و

ال: قتلتـه صـرباا. القتل صرباا، يعني: أن ُيحبس حتى يموت من الجوع والعطش، يقـ

هذا أسلوب شائع وواضح: أن يأيت نـوع المصـدر فيقـع موقعـه؛ كهـذه األمثلـة التـي 

يف اللرىة العربيىة وقىع فيى  خىالٌف  األسىلوبهذا قلناها اآلن، وهي كثيرة وواضحة، 

هي أقوال متقاربة ومتداخلـة وِذكرهـا هنـا - بين النحويين يف إعراب  علَ ثالثة أقوال

 :  -قة بين هذه األبوابيبيِّن لنا العال

أنه مفعوٌل مطلق، وناصبه الذي نصبه هو الفعل الذي قبله؛ ألنـه  فالقول األول:

صـرباا مفعـوٌل  "قتلتـه صـرباا"من معنى فعله، وهذا الذي قررناه يف هذا البـاب اآلن، 

 ؛ ألنه من معناه. "قتل"مطلق، ما الذي نصبه؟ الذي نصبه الفعل 

ٌر مـن لفظـه، والتقـدير يف هو مفعوٌل مطل وقال آخرون: جئـت "ق، وناصـبه مقـدَّ

ا ا، ثم حـذفنا هـذا العامـل لداللـة "ركضا ا ركضا ا أو جئت راكضا : جئت أركض ركضا

 المفعول المطلق عليه. 

رة. حـال، خرجنـا مـن بـاب المفعـول المطلـق إلـى وقال آخرون:  هو حاٌل مقـدَّ
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لــة، يؤولوهنـا باســ رة، مؤوَّ جئــت "ٍم مشـتق؛ فتقــدير بـاب الحــال، ولكنهـا حــاٌل مقـدَّ

ا ـا، و "ركضا ، و"مشـيت هرولـةا "أي: جئـت راكضا : "قتلتـه صـرباا": مشـيت مهـروالا

ا.   قتلته مصبورا

 ، وكلها تعود إلى معناى متقارب. األسلوبوهذه الثالثة أقوال مشهورة يف هذا 

ا:  آلته.  ومما ينوب عن المهدر يف االن هاب علَ المُعول الم لق أي  

لى ذلك: ضربته سـوطاا، وسـوطاا مفعـوٌل مطلـق؛ ألنـه مـن آالت ومن األمثلة ع

 الضرب. 

مصـدر فعــٍل  وممىا ينىوب عىن المهىدر يف االن هىىاب علىَ المُعىول الم لىق:

آخر، تأيت بمصدر لفعٍل آخر، هذا الفعل اآلخر يشبه فعـل المصـدر المنتصـب علـى 

 المفعول المطلق. 

 غتسل، هذا مفعول مطلق. فاغتساالا مصدر ا "اغتسلت اغتساالا "فإذا قلت: 

 ، فغسالا مصدر غسل. "غسلت اإلناء غسالا "وإذا قلت: 

انظــر مــاذا فعلــت أو مــاذا فعــل العربــي:  "اغتســلت ُغســالا " ويجىىوو أن تقىىول:

فُغســالا نصــبه علــى أنــه مفعــول مطلــق، مــا الــذي نصــبه؟ نصــبه  "اغتســلت ُغســالا "

ـل بمصـدر اغتسـل؟ ال، مصـدر فعـٍل  ، "َغَسـل"آخـر وهـو اغتسل، طيب.. هـل ُغسِّ

 وغسل ُيشبه اغتسل. 

ا"وكــذلك قولــك:  ا، كســرت البــاب تكســيرا ، يمكــن أن تقــول "كســرته تكســيرا

ا" ا"، وتقــول: "كَســرت البــاب كســرا ــرت البــاب تكســيرا كســرت "، ثــم تقــول: "كسَّ

ا  هذا جائز.  "الباب تكسيرا

ــأت ــول: توض ــأ؟ ال، تق ــدر توضَّ ا مص ــوءا ا. هــل وض ــوءا ــأت وض  وتقــول: توضَّ
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ا مصــدر توضــ  ا؟ وضــوءا ــأت وضــوءا ــأَ "أا، لكــن توضَّ ــأ يف "وُض ــأ ُيشــبه توضَّ ، ووُض

 الحروف. 

فهذه أشهر وأهم األشياء التي تنوب عن المصدر يف االنتصـاب علـى المفعـول 

هو معرفة هـذه األسـاليب، وأهنـا داخلـٌة يف بـاب  -يا إخوان-المطلق، والذي يهمنا 

 المفعول المطلق. 

ــو ــض الش ــد بع ــف عن ــا نق ــريم.. دعون ــد األخ الك ــدأ عن ــاب.. نب ــذا الب اهد يف ه

 ؟ [164الن اي:] (چ چ چ ڃ)استخرج لي المفعول المطلق: 

ا. طالب:    تكليما

   ؟[56األحثاب:] (ڇ ڇچ چ ) الشيخ:

ا. طالب:  تسليما

 چ چ ڃ)هذا أمـر منصـوب بمـاذا؟ مـا الفعـل الـذي نصـبه؟  الشيخ:

 .  [56األحثاب:] (ڇ ڇ چ چ

   .)صل وا( طالب:

ا(، [56األحىىثاب:] (ڇ ڇچ چ )، )سىىل موا( خ:الشىىي  )ت ىىليم 

ا(، فإن سـألت: لِـَم قـال )سل موا(؟ )سل موا(أو  )صلوا(نصبها  ولـم  )سىل موا ت ىليم 

د  ؟ يعني أكَّ ا(يقل صلوا تصليةا أو صلوا صالةا ؟ )صىلوا(ولـم يؤكـد  )سىلموا ت ىليم 

لـذلك.. عنـدما تقـرأ فنقول: ابحث ذلك يف كتب التفسير؛ لتعرف السـر، لكـن انتبـه 

ــد الفعــل الثــاين ولــم يؤكــد  [56األحىىثاب:] (ڇ ڇچ چ ) لــَم أكَّ

 األول؟ هذا أكيد فيه سر، ابحث عنه.
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 أين المفعول المطلق؟ [52الُرقان:] (ۆ ۇ ۇ ڭ)

ا( ا. )كبير   ، جاهدهم جهادا

ا( ال الب:  .  )جهاد 

   ما الذي نصبه؟ الشيخ:

   .)جاهدهم( طالب:

ــل  الشىىيخ: ا(ه ــد )جهىىاد  ــدر )جاهىىدهم(ر مص ــا مص ــد، )جاهىىدهم(؟م ؟ جاه

ا، فاعل لها المفاعلة والفعال. إذن.. هنا نصب مصدره.  ، وجهادا  يجاهد، مجاهدةا

  أين المفعول المطلق؟ [5ال كاثر:] (ں ں ڱ ڱ ڱ)

 (@1:06:57) طالب:

 ونصبه؟  الشيخ:

 .)تعلمون( طالب:

 ؟ [14الحاقة:] (چ ڃ ڃ) الشيخ:

 .  )دكة ( طالب:

 فائدته؟ ما غرضه؟ ما  الشيخ:

 بيان العدد.  طالب:

(ما إعراب  الشيخ:  ؟ )دكة  واحدة 

 : مفعوٌل مطلق. )دكة (

(و  : صفة، نعت. )واحدة 
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 ما فائدته؟ ما غرضه؟  )دكة ( 

 التوكيد.  طالب:

 التوكيد، هذا كل المفعول المطلق والعدد.  الشيخ:

)  ما فائدة النعت هنا؟  )واحدة 

 توكيد العدد.  طالب:

توكيد ومـن بعـد توكيـد، توكيـد معنـى يقصـده العربـي، يعنـي يمكـن أن  شيخ:ال

تا دكةا "يقال يف الكالم المعتاد  ـة واحـدة، وإذا قلـت  "وُدكَّ ـةا "فـنفهم أن هـذه الدكَّ دكَّ

 فهذا داللة على تأكيد بعد تأكيد.  "واحدةا 

 أين المفعول المطلق؟  [63اإلسراي:] (ھ ھ ھ ہ ہ)

( طالب:  .  )جثاي 

   وناصبه؟ :الشيخ

 (@1:08:24) طالب:

   عامله؟ الشيخ:

   .)جثا كم( طالب:

هـذا فعـل أم  )جىثاي(ما نـوع هـذا العامـل؟ فعـل أم وصـف أم مصـدر؟  الشيخ:

 مصدر؟ 

   مصدر. طالب:

 [63اإلسىىراي:] (ھ ھ ہ ہ)وقــد عمــل هنــا عمــل فعــالا  الشىىيخ:

.  يعني: فإن جهنم  تجزوهنا جزاءا



 

 
e 

g h 

f  287 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 فعول المطلق؟ أين الم [27الن اي:] (ڀ ڀ ڀ ڀ)

( طالب:  .)ميال 

ا(ما إعراب  الشيخ:  ؟)عِيم 

   صفة. طالب:

   ؟ هذه واو الجماعة، فاعل.)أن تميلوا(ما إعراب الواو يف  الشيخ:

 ؟ )الب ط(ما إعراب  [29اإلسراي:] (ٹ ٹ ٿ ٿ)قال تعالى: 

 (@1:09:45) طالب:

   أحسنت! الشيخ:

 ؟ أين المفعول المطلق [44الحاقة:] (ژ ڈ ڈ ڎ ڎ)

 .)تقَول( طالب:

   .)بعض(ماذا؟  )تقَول(فعل،  )تقَول( الشيخ:

 ؟ مضاٌف إليه. )األقاويو(و

 أين المفعول المطلق؟  [4النور:] (ڳگ گ )

   .)ثمانين( طالب:

 هـذا مصـدر أو عـدد؟ كيـف انتصـب علـى المفعـول المطلـق )ثمىانين( الشيخ:

ا؟ ألنه دل عل  ى المصدر. والمفعول المطلق ُيشرتط أن يكون مصدرا

 أين المصدر؟ 

   .)جلدة( طالب:
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   ؟)جلدة(ما إعراب  الشيخ: 

   تمييز. طالب:

  .[17نوح:] (ڇ ڇ ڇچ چ ) الشيخ:

   .)نبات ا( طالب:

   ما الذي نصبه؟ الشيخ:

   .)أنب كم( طالب:

 ؟ ال. )أنب كم(مصدر  )نبات ا(هل  الشيخ:

 مصدر ماذا؟ نَبت، ينبت، نباتاا. 

 ت إنباتاا، هذا شرحناه قبل قليل.؟ ُينب)أنبَق(ما مصدر 

 ما الذي نصبه؟  [8المثمو:] (ڇ ڇ ڇ ڇچ چ )

 (@1:11:44) طالب:

ـــاكم يف [35البقىىىرة:] (ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ) الشىىىيخ: ـــا اهلل وإي ؟ جمعن

 جنات النعيم. 

ا( طالب:    .)رشد 

ـا لكـي يكـون هـا الشيخ:  أحسنت! مفعـول مطلـق، كيـف؟ مـا أصـل اآليـة لغويًّ

ا؟   مفعوالا مطلقا

 (@1:13:03) ب:طال

ا، ثــم حــذفنا المصــدر وأنبنــا الشىىيخ:  أحســنت! التقــدير: وُكــال منهــا أكــالا رغــدا

 الصفة منابه. 
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 (@1:12:19) طالب:

 .  "راغدين"قد ُتعرب حاالا على التأويل  الشيخ:

(ما إعراب  [82ال وبة:] (ک ڑ ڑژ )  ؟ )قليال 

 (@1:12:44) طالب:

 على معنى؟  الشيخ:

 (@1:12:49) طالب:

   وهل يجوز فيه إعراٌب آخر؟ شيخ:ال

 .  "فليضحكوا وقتاا قليالا "شرحناها: يجوز أن يكون ظرفاا على معنى 

 أين المفعول المطلق؟  [8نوح:] (ۆئ ۇئ ۇئ وئ)

ا( طالب:    .)جهار 

ا(و )دعىوتهم(ما الذي نصبه؟ ما العالقة بـين  الشيخ: ا(؟ أن )جهىار  مـن  )جهىار 

 أنواع الدعوة، من أنواع المصدر. 

( [55البقىىرة:] (ڭ ڭ ۓ ۓ): لك قولــه اهلل وكـذ مفعــول  )جهىىرة 

 مطلق؛ ألن الجهرة من أنواع الرؤية، يعني: حتى نرى اهلل رؤية جهرة. 

أيــــن  [227الشىىىىعراي:] (ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ): وقــــال 

 المفعول المطلق؟ 

 .)أي( طالب:

   أحسنت! ما الذي نصبه؟ )أي( الشيخ:
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   .)ينقلبون( طالب: 

(مفعـول مطلـق منصـوب، و )أي(عـل مضـارع، وف )ينقلبون( الشيخ:  ،)منقلىبم

)  ؟ )أي منقلبم

   مضاف إليه. طالب:

هـل يجـوز أن تقـول يف الكـالم:  [227الشىعراي:] (ی ی ىئ) الشيخ:

هنا لهـا الصـدارة يف جملتهـا.  )أي(الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب؟ نعم،  وسيعلم

 لَم؟ 

 (@1:14:39) طالب:

الجواب غاب عنـك، ألنـه اسـتفهام، أال تعلـم أنـه تعلم، بل تعلم ولكن  الشيخ:

استفهام؟! أنت تعلم لكن الجواب غاب عنك. ألنه اسـتفهام واالسـتفهام لـه صـدر 

 جملته. 

يف الدرس القادم. َمن كان عنـده  -إن شاء اهلل-بقي الكالم على... بقية األبيات 

 سؤال فليسأل يا إخوان. 

 (@1:15:09) طالب:

ــو الشىىيخ: ــره يف العن ــق"ان: ذك ــول المطل ــة "المفع ــن األلفي ــاوين م ــذه العن ، ه

هـو مصـطلح لـيس مشـهور عنـد المتقـدمين، ال يكـاد يسـتعمله  "المفعول المطلق"

سيبويه المتقدمون، وإنمـا يسـمونه المصـدر، يقـول منصـوٌب علـى المصـدر، لكـن 

 .  "المفعول المطلق"اشتهر بعد ذلك عند المتأخرين أنه 

 (@1:15:38) طالب:

ا هلل" الشيخ: ـا يف األبيـات األخيـرة، وهـو حـذف العامـل، "شكرا  هذا سيأيت طبعا
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ا هلل" ا.  "شكرا  مفعول مطلق، أي: أشكره شكرا

 (@1:15:50) طالب:

 سيأيت تفصيله يف الدرس القادم؛ ألنه سيحتاج إلى تفصيل، هـل سـتعده الشيخ:

 "باا لـكعج"من المؤكد فله حكم، أم ستعده مما أقيم مقام فعله فله حكم؛ وكذلك 

ا"يعني أعجب؛ وكذلك  ا هلل إلى كفرا ا؛ وكـذلك قولنـا  "حمدا يعنـي أحمـد، هلل حمـدا

 : ا"مثالا ا"يعني مفعول مطلق، أو  "رويدا ـا، المفعـول  "أحب ذلك دائما أن يدوم دائما

ا يف الكالم.   المطلق كثير جدًّ

 (@1:16:27) طالب:

االنتصـاب علـى  هذا مما ينوب، مما ينوب عـن مـاذا؟ عـن المصـدر يف الشيخ:

 المفعول المطلق؛ فهو مفعول مطلق. 

 (@1:16:33) طالب:

   بال، تدخل يف معناه. الشيخ:

 (@1:16:40) طالب:

 نعم، قلنا: بعد فعٍل من لفظه أو معناه.  الشيخ:

روهنا  "أهــالا وســهالا "قــولهم:  روهنا علــى المفعــول المطلــق، وإنمــا يقــدِّ ال يقــدِّ

. أتيـت أهـالا يعنـي: جئـت على المفعول به؛ ألنه التقدير : أتيت أهالا ووطئت سـهالا

رون على مفعول به.    إلى أهلك، فهي مفعول به، ووطئت سهالا يعني: وطئتها، يقدِّ

 (@1:17:29) طالب:

.  "حللت أهالا " الشيخ: روهنا: أتيت أهالا ووطئت سهالا  النحويون يقدِّ

 (@1:17:40) طالب:
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   أهالا األهل، أهل اإلنسان. الشيخ: 

 (@1:17:49) الب:ط

ال، هو يقول: أتيت أهالا يعني: جئـت إلـى أهلـك، أو جئـت إلـى أنـاٍس  الشيخ:

 مثل أهلك. 

 (@1:17:57) طالب:

   يعني نحن مثل أهلك، وهذه األرض سهلة لك. واهلل أعلم. الشيخ:

 وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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 عون الدرس الرابع واألرب

﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين. 

 أما بعد...

فحيَّاكم اهلل وبيَّاكم وأهالا وسهالا بكم يف هذه الليلة؛ ليلة االثنين، الثاين 

والعشرين من شهر ربيٍع األول من سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة وألف من هجرة 

بحي الجزيرة يف مدينة الرياض  )جامع الراجحِ(يف هذا الجامع  المصطفى 

[ ألُية ابن مالكالدرس الرابع واألربعين من شرح ] -بحمد اهلل وتوفيقه-نعقد 

 نسأل اهلل ،  ا، وأن ينفع به ا، مفهوما ا، واضحا ا مباركا أن يجعله شرحا

 شارحه والمستمع؛ إنه على كل شيٍء قدير. 

يف الدرس الماضي على الكالم على المفعول المطلق،  -يا إخواين-توقفنا 

فقرأنا األبيات وشرحنا ما تيسر منها، شرحنا أربعة أبيات من المفعول المطلق، 

، ويف "باب المفعول المطلق"نكمل ما بقي يف هذا الباب  -إن شاء اهلل-والليلة 

 أول الدرس نقرأ ما بقي من أبيات هذا الباب.

 : قال إمامنا ابن مالك

 ومىىىىىىىىا ل وكيىىىىىىىىدم فوحىىىىىىىىد أبىىىىىىىىدا

 

 وثىىىىىىىن واجمىىىىىىىع شيىىىىىىىره وأفىىىىىىىردا 
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ىىىىىد ام نىىىىىع   وحىىىىىذف عامىىىىىو المؤك 

 

 ويف سىىىىىىىىىىواه لىىىىىىىىىىدليوم م  ىىىىىىىىىىع 

 والحىىىىىذف حىىىىى ٌم مىىىىىع آوم بىىىىىدال 

 

 مىىىىىن فعلىىىىى  كنىىىىىدال  اللىىىىىذ كانىىىىىدال 

 ومىىىىىىىىا ل ُهىىىىىىىىيوم كإمىىىىىىىىا منىىىىىىىىا 

 

 عاملىىىىىىى  ُيحىىىىىىىذف حيىىىىىىىث عنىىىىىىىا 

 كىىىىىىىىذا مكىىىىىىىىرٌر وذو حهىىىىىىىىرم ورد 

 

 نا ىىىىب فعىىىىوم السىىىىم عىىىىينم اسىىىى ند 

اوم   نىىىىىىى  مىىىىىىىىا يدعونىىىىىىى  مؤكىىىىىىىىد 

 

 لنُ ىىىىىىىىىى  أو شيىىىىىىىىىىره فالمب ىىىىىىىىىىدا 

َِ ألىىىىىىٌف عرفىىىىىىى   نحىىىىىىو لىىىىىى  علىىىىىى

 

ىىىىا صىىىىرفا   والثىىىىان كىىىىابنِ أنىىىىق حق 

 كىىىىىذا  ذو ال شىىىىىبي  بعىىىىىد جملىىىىىة 

 

ىىىىىىا بكىىىىىىاي ذاو ع ىىىىىىل    كلىىىىىىِ بك 

 أما يف البيت األول وهو قوله:  

 ومىىىىىىىىا ل وكيىىىىىىىىدم فوحىىىىىىىىد أبىىىىىىىىدا

 

 وثىىىىىىىن واجمىىىىىىىع شيىىىىىىىره وأفىىىىىىىردا 

عرفنا -م تثنية المصدر وجمعه، المصدر على حك فتكلم ابن مالٍك  

المراد بالمصدر يف الدرس السابق، فاآلن يتكلم على حكم تثنيته وجمعه؛ ألن 

األصل يف المصدر أنه نفس الفعل، والفعل يف حقيقته ال يقبل التثنية وال الجمع؛ 

ألن التثنية والجمع من خصائص األسماء؛ االسم هو الذي ُيفرد ويثنى وُيجمع، أما 

 الفعل فإنه ال يقبل ذلك. 

هو ما دلَّ على فعٍل مجرد، ما دل على حدٍث مجرٍد  -فيما عرفنا-والمصدر 

عن زماٍن وصاحبه، ففيه ُعلقٌة قويٌة بالفعل؛ ولهذا احتاج النحويون إلى أن يتكلموا 

على حكم تثنية المصدر وجمعه، فقال ابن مالك يف هذا البيت: أما المصدر الذي 

يد، عرفنا ذلك يف أغراض المفعول المطلق: إما للتوكيد، وإما لبيان جيء به للتوك

رنا به؟ أن ُيقام المصدر ُمقام  ا، َمن ُيذكِّ ا رابعا النوع، وإما لبيان العدد، وزدنا غرضا

 فعله، أن يأيت المصدر نائباا عن فعله. 

نَّى فإذا جيء بالمصدر للتوكيد؛ يعني فقط للتوكيد ليس لمعناى آخر، فهذا ال ُيث

ا ضرباا "؛ كأن تقول: )وما ل وكيدم فوحد أبدا(وال ُيجمع، وهذا قوله:  ضربت زيدا
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ا ا وسرت سيرا  "سرُت "؛ هذا لمجرد التوكيد؛ فهو بمعنى الفعل، "وأكرمته إكراما

ا، وما العالقة بين السير والسير؟ هو نفسه، المصدر هنا هو  يعني ماذا سرت؟ سيرا

 وال أن ُيثنَّى. الفعل؛ فلهذا ال يصح أن ُيجمع 

يعني إذا جئت به لبيان النوع أو بيان -أما ما سوى المصدر المجيء به للتوكيد 

ا ضربةا "فهذا يصح أن ُتثنِّيه وأن تجمعه وأن تفرده، فتقول:  -العدد ضربت زيدا

، هذا لبيان العدد، ولبيان النوع فلك أن تقول: "وضربته ضربتين وضربته ضربات

سرت سيري "، وتقول: "سرت سير المستعجل"قول: ، وت"سرت سير البطيء"

 "سرت سيري البطيء والمستعجل"؛ ففي المثال األخير: "البطيء والمستعجل

جاء المصدر المنصوب على المفعول المطلق لبيان النوع، بيان نوع سيرك، وقد 

هبذا  ، فهذا ما أراده ابن مالٍك "سرت سيري البطيء والمستعجل"ُثني: 

 البيت. 

ى لنا من األبيات سبعة أبيات، وكلها يتكلم فيها ابن مالٍك على مسألٍة ويبق

، حذف ناصب المفعول "حذف العامل للمفعول المطلق"واحدة؛ وهي مسألة 

المطلق، عرفنا من قبل أن العامل يف المفعول المطلق: إما فعله، أو مصدٌر مثله، أو 

ح به فتقول  : وصف، عرفنا ذلك من قبل، فيمكن أن تصرِّ ا "مثالا ذكرت محمدا

ا ا لمحمد"، ولك أن تحذفه فتقول: "شكرا ، لكن المسألة تحتاج إلى تفصيٍل "شكرا

لها ابن مالك يف سبعة أبيات، سبعة أبيات من اثني عشر بيتاا.   أكثر؛ فلهذا فصَّ

.. فأكثر أبيات هذا الباب جاءت يف مسألة واحدة؛ وهي مسألة حذف إذن

ا العامل يف المفعول المطلق،  لَِم؟ ألن حذف العامل يف المفعول المطلق شائٌع جدًّ

ا وحديثاا؛ فلهذا تجد أن  ا من  -إن لم نقل أكثر، فنقول-يف كالم العرب قديما كثيرا

المنصوبات التي تراها وليس قبلها ناصٌب لها أكثرها منتصب على المفعول 

ا"المطلق؛ كقولهم:  ا، وقولهم:  "شكرا عني: ي "عجباا لك"أي: أشكرك شكرا
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ا"أعجب عجباا، وكقولهم:   ا هلل"، وكقولهم: "رويدا ا ال "، وكقولهم: "حمدا حمدا

ا ا، فحذفت الفعل الناصب وأبقيت  "سبحان اهلل"، و"كفرا أي: أسبِّح اهلل تسبيحا

ويالا "، وكذلك "ما عاذ اهلل"المصدر منتصباا على المفعول المطلق؛ وكذلك 

ا": ، وكقولهم"ويح أبي بكر"، وكذلك "للكافر ا"، "هذا هو الشر حقًّ هذا  "حقًّ

 "سقياا لك"، وكقولهم: "سعياا"مفعوٌل مطلق منتصٌب بفعٍل محذوف، وكقولهم: 

ا وقد سار الناس"يعني: يسقيك اهلل سقياا ورعياا، وكقولهم:  ا  "أنوما يعني: أتنام نوما

 أي: اصرب، وكقولهم: "صرباا يف مجال الموت صرباا"وقد سار الناس، وكقولهم: 

ا للدرس" ؛  "أفعل ذلك وكرامةا "أي: افهم، وكقولهم:  "فهما يعني: وُأكرمك كرامةا

 وهكذا. 

ا يف الكالم، والكالم علَ  فحذف العامو يف المُعول الم لق سا غ وشا ٌع جد 

حذف  م  ع؛ فقد فَهل  ابن مالك علَ ثالثة أوج ؛ فحذف العامو يف المُعول 

 الم لق: 

ا.  -  إما أن يكون مم نع 

ا. و -  إما أن يكون جا ث 

 وإما أن يكون واجب ا.  -

يف الكالم على حذف المفعول المطلق أساليب كثيرة  -يا إخوان-وسيرد لنا 

من أساليب لغة العرب، فيكون اهتمامنا وتركيزنا على هذه األساليب ومعرفة 

 معناها وأهنا داخلٌة يف هذا الباب أكثر من تركيزنا على هذه المسائل النوحية؛ فإن

النحويين يذكرون هذه المسائل وهذه األساليب؛ لمعرفة أن هذه األساليب داخلٌة 

 يف هذا الباب، فُيحمل المعنى على هذا الباب. 

أما الحذف الممتنِع يمتنع، وذلك إذا كان الغرض من المفعول المطلق 
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التوكيد، إذا كان غرضك من المفعول المطلق مجرد التوكيد فحذف العامل فيه 

ا"ممتنع؛ كقولك:  حيتئذٍ  ا"، أو "تعلَّم تعلما ڃ چ چ )، "افهم الدرس فهما

 . [164الن اي:] (چ

عند بعض  حتىانتبهوا معي يف هذه المسألة يا إخوان؛ ألن حدث فيها لبس: 

اح األلفية: إذا كان الغرض من المفعول المطلق مجرد التوكيد فحذف العامل  شرَّ

ا"فيه ممتنع؛ كقولك:  ا؟ أنت  "افهم الدرس فهما ماذا تريد بقولك افهم الدرس فهما

د معناه بالمصدر المفعول المطلق؛  العربي المتكلم تريد أن تأيت بالفعل وأن تؤكِّ

كأنك أكدت األمر مرتين: مرةا بالفعل، ومرةا بالمصدر، فحينئٍذ ال يصح حذف 

ار؛ الفعل؛ ألن الحذف مناٍف للتوكيد، الحذف هنا قائم على ماذا؟ قائم على التكر

ا"إنك تكرر األمر:  فإذا كان غرضك ذلك فال يصح أن تحذف؛  "افهم الدرس فهما

ا "ألن الحذف حينئٍذ مناٍف للغرض الذي أردته، ولكن هل يصح أن تقول  فهما

 ؟ "للدرس

هذا للتوكيد، فال يصح أن تحذف الفعل، أال  "اصرب على المصائب صرباا"

ال يصح؟ يصح، ولكنه أسلوٌب  ؟ يصح أو"صرباا على المصائب"يجوز أن تقول 

ا للدرس"أو  "صرباا على المصائب"آخر، إذا قلت  هذا أسلوٌب آخر،  "فهما

 والغرض منه يختلف عن الغرض السابق. 

ا للدرس"أو  "صرباا على المصائب"ما الغرض من قولك  ؟ ليس مجرد "فهما

امة المصدر التوكيد، وإنما الغرض هو الغرض الرابع الذي زدناه وذكرناه؛ وهو: إق

 "صرباا على المصائب"مقام الفعل، أن تنيب المصدر ُمناب الفعل، يعني قولك: 

ليس فيه توكيد،  األسلوببمعنى: اصرب على المصائب، يعني ما فيها توكيد، هذا 

 . "صرباا على المصائب"وإنما هو أمٌر بالمصدر، 
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على المصائب اصرب "األول ما معناه  األسلوبان جائزان، لكن األسلوبإذن..  

؟ هذا معناه التوكيد؛ أنك أمرت مرتين بالفعل وبالمصدر، أما قولك: "صرباا

اصرب على "، فهذا أنبت المصدر عن الفعل؛ كأنك قلت "صرباا على المصائب"

. نعم، فيه قوة األمر بالمصدر، لكن ليس فيه قوة التوكيد بالتكرير، "المصائب

هو إن قصد التكرير -بي، إن أراد التكرير فأنت وما أردت المعنى الذي يريده العر

فال يجوز أن يحذف، إن لم ُيرد التكرير وإنما أراد أن يأمر بالمصدر فيجوز ولكنه 

 أسلوٌب آخر، يعني غرٌض آخر، وهذا هو قول ابن مالك: 

 وحذف عامو المؤكد ام نع

د العامل هذا يمتنع أن تحذف عامله؛  د الذي يؤكِّ لَِما المفعول المطلق المؤكِّ

يعني: غير المفعول المطلق  )وشيره(قلناه قبل قليل من منافاة الحذف للتوكيد، 

د.   المؤكِّ

 ويف سىواه لدليوم م  ىع

 -إن دلَّ على هذا العامل المحذوف دليل-يعني: ما سواه إن دلَّ عليه دليل 

فيجوز لك أن تحذفه؛ فلهذا زدنا ذلك الغرض يف أغراض المفعول المطلق، وابن 

عندما لم ينص على هذا الغرض يف أغراض المفعول المطلق عندما  ك مال

ولم ينص على هذا الغرض فسبَّب مشكلة يف فهم  -ذكر ثالثة أغراض-ذكرها 

 باقي كالمه، يعني يف فهم هذا الشطر: 

د ام نع  وحذف عامو المؤك 

َمن ولده؟  -ولد ابن مالك-هو يقول: ممتنع، طيب.. ممتنع، رد عليه ولده 

]ألُية عروف يف النحو بابن الناظم، ما اسمه؟ اسمه محمد؛ وهو أول من شرح م

ا وصلنا، ويف الشرح رد على أبيه هنا، وقال: ال، الحذف ليس ابن مالك [ شرحا
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ا؛ بل هو جائز. لماذا؟ قال: ألنه يجوز أن تقول:  ا للدرس، "ممتنعا ضرباا لزيد، فهما

 بعد قليل أن هذه جائزة. ، كما سيذكر ابن مالك "صرباا على المصائب

األول الذي  األسلوبوالصواب: أهنما أسلوبان مختلفان؛ فابن مالك ذكر أن 

الثاين الذي غرضك منه األمر  األسلوبتريد منه التوكيد ال يجوز فيه الحذف، و

هذا لك أن تحذف فيه؛ بل سينص ابن  -يعني إقامة المصدر ُمقام الفعل-بالمصدر 

جب، الحذف إذا أردت أن ُتقيم المصدر ُمقام الفعل مالك على أن الحذف وا

 حذف الفعل حينئٍذ واجب كما سيأيت بعد قليل؛ فُهما أسلوبان متغايران. 

-فلهذا عندما ردَّ بدر الدين على أبيه يف هذه المسألة ردَّ عليه بعض العلماء 

 يف الحاشية، (@00:19:47)فقط يف نسخة بدر الدين عندما تكلم على المسألة 

 قال: 

نم  ىىىِ َقىىىر 
 َواب ىىىُن الَلُبىىىوِن إَذا َمىىىا َلىىىَث فِ

 

ِل االقنىىاعيس  َلَة ال َبىىث  ىىَ  ِع  َصىىو   َلىىم  َي  

إذا ما لز "يعني: الحوار الحاشي الصغير،  "وابن اللبون"هذا بيت أظنه لجرير،  

إن  "لم يستطع صولة البزل القناعيس"يعني: إذا ُربط بقرن مع بقية اإلبل  "يف قرن

يعني يقول إن  -الفحول الكبيرة-طع أن يصول وأن يقاوم كما تفعل اإلبل ما يست

 الحق مع ابن مالك، ولكن المسألة غامضة فغُمضت على ولده. 

-وهناك من العلماء من انتصر لبدر الدين يف هذه المسألة، ولكن الذي يرتجح 

أهنما أن الحق ما ذكرناه، وأهنما أسلوبان فصيحان جائزان، إال  -واهلل أعلم

مختلفان؛ فهذا أسلوب معناه التوكيد فتأيت بالفعل والمصدر، وهذا أسلوٌب آخر؛ 

يريد به األمر بالمصدر، مفعول مطلق، كالهما داخالن يف باب المفعول المطلق، 

 فهذا هو الحذف الممتنع. 

وأما الحذف الجائز عامله محذوف وجوباا، سيأيت هذا يف الحذف الواجب، 
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 وجوباا.  هنا عامله محذوٌف  

 (@00:21:28) طالب:

 ال أدري!  الشيخ:

 
ٌّ

يعني كلمة -أما الحذف الجائز فهو يف سوى ذلك إذا دل عليه دليٌل لفظي

ت به قرائن ودلَّت عليه-أو معنوي  -سابقة يف الكالم هل "كأن يقال:  -يعني احتفَّ

ا طويالا "فتجيب فتقول:  "انتظرتني؟ ا، فحذ "انتظارا فت أي: انتظرتك انتظارا

حت بالمصدر  "انتظرتك" ا"وصرَّ  ."انتظارا

ا، فتقول له:  ا قادما ا"وكأن ترى مسافرا ا مباركا ا،  "قدوما ا مباركا أي: قدمت قدوما

ا"أو ترى من عاد مِن الحج فتقول له:  ا وسعياا مشكورا ا مربورا أي: حججت  "حجًّ

ا.  ا وسعيت سعياا مشكورا ا مربورا  حجًّ

ا"وقولنا:  ا مربورا هذا أسلوب خربي أم إنشائي؟ هذا إنشائي؛  "حججت حجًّ

ألنه دعاء، ُيراد به الدعاء وال يراد به اإلخبار أنك حججت، وإنما هذا أسلوب 

ال يخربون عن ذلك؛ فهم ال يعلمون الغيب،  "فالن "إنشائي؛ كقولهم: 

هذا أسلوب إنشائي؛ ألنه دعائي، يعني: نسأل اهلل  "رحمك اهلل"ولكن قولهم: 

 ، يبقى لنا الحذف الواجب. الحذف الجا ثهو يرحمه. هذا 

 الحذف الواجب

  متى يكون حاف العامل يف املفعول املطلق واجًبا؟ 

إذا أقمت المصدر ُمقام فعله، إذا أنبت المصدر ُمناب فعله، فيكون  الجواب:

 حذف العامل فيه حينئٍذ واجباا. 

 "ُمقام"؟ نقول متى يقوم المصدر َمقام فعله؟ متى ينوب المصدر َمناب فعله

 ؟ "َمناب"أو  "ُمناب"، "َمقام"والَّ 
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 (@00:24:10) طالب:

فنقول: ُمقام وُمناب،  -يعني أقام، أناب–نعم، إذا كان الفعل رباعيًّا  الشيخ:

َمقام وَمناب، فنقول: يقوم َمقام، وينوب  -يعني قام وناب-وإذا كان الفعل ثالثيًّا 

 إذا أقمته ُمقام، إذا أنبته ُمناب.  -هذا رباعي-َمناب، لكن لو قلنا مثالا إذا أقمت 

  متى يقوم املصدر مقام فعله وينو: منابه؟ 

ا، ففقط لضبط -هو حينئٍذ على نوعين  هذه تقسيمات... يعني ال هتم كثيرا

المسألة، الذي يهمنا األساليب الواردة يف هذه األقسام؛ ندخل من تقسيٍم إلى 

  علَ نوعين: -تقسيم

 مصادر ليس لها أفعال:  النوع األول:

يعني لم ُيسمع لها أفعاٌل يف اللغة؛ كقولهم: ويل، وويح، وويس، وبله، ونحو 

وال مضارع  أفعال يف اللغة العربية، ال ماضٍ  ذلك؛ هذه مصادر، لكن لم ُيسمع لها

أو  "ويالا للكافر"وال أمر، فتأيت يف الكالم منتصبةا على المفعول المطلق، فتقول: 

، فماذا يكون إعراهبا يا شباب؟ مفعوٌل مطلق. أين ناصبه؟ ناصبه "فرويل الكا"

ره من لفظه أو من معناه، من لفظه: ليس له فعل، يعني ليس له  محذوٌف وجوباا. قدِّ

ره من معناه؟ كمعنى الهالك ونحو ذلك.  -فعل مستعمل-لفظ مستعمل   قدِّ

ا، يهلك الكافر "ويالا للكافر" .  يعني: يهلك الكافر هالكا  ويالا

مفعول مطلق، وهو  )ويلكم(. [61ط :] (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

 الضمير مضاٌف إليه.  )ُكم(مضاف، و

ا لزيٍد، ويح أبي بكرٍ "أو  "ويح زيدٍ "وويح، تقول:  ، ويح مفعوٌل مطلق "ويحا

 منصوٌب من لفٍظ بمعناه؛ ألنه ليس له فعل مستعمل. 
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 ما الفرق بين ويل وويح؟  

 (@00:27:35) طالب:

 وويل؟ الشيخ:

 (@00:27:38) طالب:

 نعم، أنا سألتكم ألين ذكرت الفرق بينهما من قبل يف درس قديم.  الشيخ:

م،  "ويح"للتهديد، و "ويل" رحمةا، أما  يعني:  "ويح زيد"للرتحُّ

به أو أهلكه ونحو ذلك. فبعضهم قد يظن  "ويل"  . "ويل"بمعنى  "ويح"يعني: عذَّ

ا باألساليب يا إخوانطالب العلم ال ب-هاتان الكلمتان  هاتان  -د أن يهتم كثيرا

ُيستعمالن مضافتين وغير مضافتين؛ يقال: ويلك وويحك،  "ويل وويح"الكلمتان 

ويل زيٍد، ويح زيٍد. ُاستعملتا مضافتين. ويستعمالن غير مضافتين فيقال: ويٌل 

لزيد، وويٌح لزيد. كالهما مستعمل وجائز. فإن أضيفتا فإهنما ينتصبان على 

، وإن لم يضافا "ويحك وويلك، وويح زيٍد وويل زيٍد، ويلكم"لمفعول المطلق، ا

ا "فيجوز فيهما النصب على المفعول المطلق،  "ويٌل وويٌح " ويالا لزيد، ويحا

ا الرفع:  "لزيد ويٌل لزيد، "على المعنيين السابقين هذا النصب، ويجوز فيهما أيضا

 خرب. على أهنما مبتدأ وما بعدهما ال "ويٌح لزيد

أما يف القرآن الكريم فإهنما لم يأتيا غير مضافتين إال بالرفع، يف القرآن إذا كانا 

رونا ببعض اآليات؟   غير مضافتين لم يردا إال بالرفع. ذكِّ

  .[1الم ُُين:] (ڭ ۇ)

  .[1الهمثة:] (ٿ ٿ ٿ ٿ)

 .[79البقرة:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)
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 .[79البقرة:] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

يجوز الرفع ويجوز النصب. هذا النوع األول مِن ماذا؟ من لكن يف اللغة 

 المصدر الذي ينوب َمناب فعله، مصادر ليس لها أفعال. 

ا"النوع الثاين عكسه؛ مصادر لها أفعال، مثل:  ا، وشكرا ونحو ذلك يف  "حمدا

 . "َحِمَد وَشَكر"

  :مصادر هلا أفعال؛ هاه املصادر اليت هلا أفعال تنقسم قسمني 

 ما استعملته العرب يف الطلب؛ تطلب به.  األول: الق م

 ما استعملته يف الخرب؛ ُتخرب به.  والثاين:

ا"ومصادر لها أفعال واستعملته العرب يف الطلب؛ كقولهم:  ا ال قعودا  "قياما

ا. كقولهم:  ل  "صرباا"يعني: ُقم قياما ا أي: افهم، مهالا يعني: تمهَّ يعني: اصرب، وفهما

 .  مهالا

 عنى الطلب؟ ما استعملته لكن ما م

ماذا يشمل الطلب؟ ذكرته من قبل،  "الطلب"العرب يف الطلب، عندما يقول: 

ي، والتمنِّي،  الطلب ماذا يشمل؟ يشمل: األمر، والنهي، واالستفهام، والرتجِّ

 والعرض، والتحضيض؛ هذا المراد بالطلب. 

ا" ا ال قعودا  أي: ُقم.  "قياما

 .[4محمد:] (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)قال تعالى: 

المعنى واهلل أعلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب، ضرب يف اآلية 

 هذا مصدر، وقد وقع موقع فعله، فضرب الرقاب أي: فاضربوا الرقاب. 

ا"أي: سقاك اهلل سقياا. و "سقياا لك ورعياا"وتقول العرب:  أي:  "كيًّا وجذعا
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ا   ا. هذا طبعا ا "هذا دعاٌء لك، و "ا ورعيااسقيا "كواك كيًّا وجذع أنفك جذعا جذعا

 هذا دعاٌء عليك، المعاين واضحة!  "وكيًّا

ا()، [8محمد:] (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)قال تعالى:  َتِعَس،  تع  

ا، يعني مصدر، لكنه قام يف اآلية  -َمقام فعله، والمعنى  -واهلل أعلم-يتعُس، تعسا

ا، فتعسوا. فقام ال-واهلل أعلم مصدر مقام فعله، وهذا : والذين كفروا فتعسوا تعسا

 دعاٌء عليهم. 

ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ )عن المؤمنين:  وقال 

 .[285البقرة:] (ڭ

، وقالوا سمعنا )شُرانك(أين المنصوب على المفعول المطلق يف اآلية؟ 

ر الفعل المناسب، دعاء.   وأطعنا اغفر لنا غفرانك، أو: نستغفرك غفرانك. تقدِّ

 وقال الشاعر: 

 النَىاَ  ُجىو  ُأُمىوِرِهم   َعَلَ ِحىيَن َأل َهىَ

 

َل الَثَعالِىىىِب   ىىىُق الَمىىىاَل َنىىىد  ال  ُوَري   َفنَىىىد 

يقول: إذا التهى الناس بأمورهم، إذا ألهت األمور الجليلة الكبيرة الناس ماذا  

تفعل يا زريق؟ زريق اسم رجل، ماذا تفعل يا زريق؟ فندالا المال، فندالا زريق 

ال، فندالا المال يعني: اندل المال، يعني: اسرق المال يعني: فندالا يا زريق الم

 بخفية، ُخذ الشيء بخفية، فندالا زريق المال ندل الثعالب. 

فالشاهد: فندالا المال أي: فاندل المال، فأقام المصدر مقام فعله، وهذا البيت 

  أشار إليه ابن مالك يف األبيات:

 كندال  اللذ كاندال

 وقال الشاعر قدري بن الفجاءة: 
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ا يف مجىىىىال المىىىىوو صىىىىبرا  فهىىىىبر 

 

 فمىىىىىىا نيىىىىىىو الخلىىىىىىود بم ىىىىىى  اع 

 أي: اصرب.  

ماذا يسمى؟ هذا  -يا إخوان- األسلوب، تعرفون هذا "الحذر الحذر"وتقول: 

؛ هذه مفعول مطلق، "النجدة النجدة"، "النجاة النجاة"، "الحذر الحذر"التحذير، 

 ذر الحذر. أي: أنجدوين النجدة، أو انُج النجاة ونحو ذلك، أو اح

 . "أثوانياا وقد جدَّ أقرانك"وتقول للكسالن: 

 وقال عامر بن الطفيل: أغدةا كغدة البعير وموتاا يف بيت امرأةا سلولية. 

ثم  عامر بن الطفيل له قصة مشهورة يف السيرة: جاء إلى النبي 

 هعاد ولم ُيسلم، ونكث ببعض عهده، فعاقبه اهلل بذلك؛ فتعب ومرض، فأضافت

من بني سلول، وقد أصابته غدة كبيرة كغدة البعير، فعندما حضرته الوفاة قال  امرأةٌ 

تعرفون -يعني: ُأغد  "أغدةا كغدة البعير وموتاا يف بيت امرأٍة سلولية"هذه الكلمة: 

ُأغد غدةا كغدة البعير وأموت موتاا يف بيت امرأٍة سلولية، إال أنه أقام  -الغدة

 المصدر َمقام الفعل. 

 . وتقول..

 (@00:38:25) طالب:

، هذه الغدة، الغدة سنتعرض (@00:38:32)هنا مصدر  "غدةا "ال،  الشيخ:

لكن هنا  -يعني المفعول-بعد قليل: قد ُيطلق المصدر على االسم ُيراد به االسم 

، يعني ُيصاب هبذا األمر.   ال يريد به المفعول، وإنما يريد ُأغد غدةا

 (@00:38:54) طالب:

نه داخٌل يف باب االستفهام، االستفهام ماذا يسمونه؟ استفهام هذا كأ الشيخ:
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ر   توبيخ لنفسه، االستفهام له معاين كثيرة؛ كالتوبيخ، كالتحسر، هذا استفهام تحسُّ

 ونحو ذلك. 

 (@00:39:30) طالب:

نعم، قد يخرج االستفهام عن معناه الحقيقي إلى معاين أخرى، لكنه  الشيخ:

 ساليب االستفهام، لكن استفهام غير حقيقي. يبقى يف النهاية أنه من أ

 أي: أتلعب لعباا!  "ألعباا وقد عالك الشيب"وتقول: 

 : -وهو جرير-وقال الشاعر 

 أعبىىىىىىدا  حىىىىىىو يف شىىىىىىعبَ شريب ىىىىىىا

 

ىىىىىىىا ال أبىىىىىىىا لىىىىىىىك واش رابىىىىىىىا   ألؤم 

ا حل يف ُشعبى"جاء إنسان غريب إليهم، فغضب عليه جرير، فقال له:   ، "أعبدا

ا"بى، وغريباا يعني: حل حالة كونه غريباا، شعبى مكان اسمه شع أي: أتلؤم  "ألؤما

ا،  ا وتغرتب اغرتاباا.  "ال أبا لك واغرتاباا"لؤما  يعني: أتلؤم لؤما

 وهذا هو قول ابن مالك: 

 من فعل  والحذف ح م مع آو بدال  

لنا التفصيل الذي سمعتموه. )كندال  اللذ كاندال(ثم مثَّل:   ، ونحن فصَّ

ا"ل يف قولهم فإن قال قائ ا ال قعودا بمعنى: ُقم ال تقعد، قلنا: إن حذف  "قياما

 واجب، هذا الذي قررناه قبل قليل.  -وهو الفعل قم-العامل 

ح بالُعو فنقول:  ا"ال ؤل: أال يجوو أن نهر  ا وال تقعد قعود   ؟ "ُقم قيام 

هذا جائز، ولكنه أسلوٌب آخر وهو أسلوب التوكيد، هذا أسلوب  فالجواب:

ح بالفعل. ال  توكيد جائز، أما إذا أردت أن تقيم المصدر ُمقام فعله فال تصرِّ

 



 

 
e 

g h 

f  307 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

وإما أن  -كاألمثلة ال ابقة-قلنا: المهادر ال ِ لها أفعال: إما أن ترد يف ال لب 

خم ة  -هذا آخر تق يم-والذي يرد يف الخبر خم ة أنواع  -ُتخبر–ترِد يف الخبر 

 أنواع: 

ا؛  : مصادر سماعية،النوع األول ُسمعت من العرب يف هذا الباب سماعا

ا،  ا وال أكفر كفرا ا وأشكر شكرا ا، يعني: أحمد حمدا ا ال كفرا ا وشكرا كقولهم: حمدا

ح هبذه األفعال إذا أردت أن تقيم المصدر ُمقام الفعل، وكقولهم:  لكنك ال تصرِّ

ا، يعني: اصرب ال تجذع،  اشكرا  لك وعجباا منك، وكقولهم: صرباا ال جذعا

ك. وتقول: ال أفعله وكق ، يعني: وُأكرمك وأُسرُّ ةا ولهم: أفعل ذلك وكرامةا ومسرَّ

ا، لكني ال أفعله.  ا وال أهمك همًّ ا، يعني: ال أفعله وال أكيدك كيدا ا وال همًّ  وال كيدا

ا، وكقولهم:  "ما عاذ اهلل"ومن ذلك:   "سبحان اهلل"يعني: أعوذ باهلل معاذا

ا وسبحاناا، التسبيح والتنزيه، بمعنى: أسبِّ  مصدر، سبَّح،  "سبحان"ح اهلل تسبيحا

ا وسبحاناا؛ هذا األول: مصادر سماعية.   ُيسبِّح، تسبيحا

: أن يأيت المصدر تفصيالا لعاقبٍة والثاين مما يدخو فيما اس عمو يف الخبر

ل عاقبةا سابقة،  سابقة، أن يأيت المصدر.. لماذا تأيت بالمصدر منصوباا؟ لكي تفصِّ

لها ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )بالمصدر؛ كقوله تعالى:  فتفصِّ

وا الوثاق( -أربطتهم–يعني: الرباط  [4محمد:] (ژ ڑ  . )شد 

ل عاقبة الوثاق، وإذا [4محمد:] (ڑ ک ک ک ک) ، هذا مصدر يفصِّ

واهلل -المعنى  (إما منا بعد وإما فداء)ربطناهم ووثقناهم ماذا يكون؟ ما العاقبة؟ 

ما أن تُمنُّوا عليهم وإما أن تفتدوهم، إما أن تُمنُّوا عليهم : فإذا أوثقتوهم، فإ-أعلم

يعني أن يدفعوا فديةا ألنفسهم -وإما أن تفتدوهم  -أي تطلقوهم بال عوض-

 األمر هبذا التفصيل.  -وتطلقوهم
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أي:  [4محمد:] (ژ ڑ ڑ ک)إذن.. تفصيٌل جاء بعد عاقبة، العاقبة  

(وُأقيم ُمقام الفعل،  )من ا(ر فإما أن تمنُّوا عليهم منًّا، فجاء المصد أي:  )وإما فداي 

، فجاء المصدر  (وإما أن يفتدوا أنفسهم فداءا وقام مقام فعله، وهذا قول ابن  )فداي 

  مالك وهو يذكر مواضع الحذف الواجب:

 ومىىىىىىىىا ل ُهىىىىىىىىيوم كإمىىىىىىىىا منىىىىىىىىا

 

 عاملىىىىىىى  ُيحىىىىىىىذف حيىىىىىىىث عنىىىىىىىا 

يس عليه ما شئت يشير إلى هذه اآلية، وأنت تقيس على هذا، هذا أسلوب تق 

 : ا وإما إقامةا "يف الكالم؛ كأن تقول مثالا ا، فإما سفرا يعني العاقبة:  "ابَق عندنا يوما

: أنت تختار بعد ذلك: إما -فعلك هذا إذا أقمت يوم-أقم عندنا يوم، وعاقبة ذلك 

ا وإما إقامةا، وتقيس على  أن تسافر، وإما أن تقيم. هذا بالفعل، فبالمصدر: فإما سفرا

 ، أسلوب مضطرد فِقس عليه ما شئت. األسلوب هذا

: أن يأيت المصدر خرباا عن اسم والنوع الثالث مما يدخو فيما ُاس عمو يف الخبر

هذه المعلومة أنتم تعرفوهنا يا إخوان من قبل، -عين، وهو مكرٌر أو محصور 

ركم هبا بعد قليل ا"نحو:  -سأذكِّ ا سيرا ا أنت م"أو  "إنما أنت سيرٌ "، أو "أنت سيرا

ا ا"، "إال سيرا ، القضية هنا تعود إلى ما يذكر يف باب المبتدأ والخرب "إنما أنت سيرا

من أن الخرب يجب أن يصُدق على المبتدأ، الخرب يف حقيقته هو المبتدأ وإال لم 

 يصُدق عليه. 

هنا صحَّ اإلخبار؛ ألن محمد هو القائم، والقائم هو  "محمٌد قائمٌ "تقول: 

 صح اإلخبار. محمد، نعم هنا ي

محمد هو الذي يجتهد، والذي يجتهد هو محمد،  "محمٌد يجتهد يف دروسه"

 هنا يصح اإلخبار. 

خربه؟  "فوق المنضدة"، الكأس مبتدأ، هل "الكأس فوق المنضدة"لو قلنا: 



 

 
e 

g h 

f  309 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

هذا فوق المنضدة، هل  "فوق المنضدة"درسنا ذلك، هذا الكأس، هذا مبتدأ، 

شيء وهذا شيء؟ هذا ما يصح أن ُتخرب به؛ ال الكأس هو فوق المنضدة أم هذا 

فلهذا قلنا حينذاك: إن الخرب يف نحو  -يعني هو-تخرب إال بما يصُدق على المبتدأ 

. ما المستقر فوق  ر بكوٍن عام، يعني الكأس كائٌن فوق المنضدة أو مستقرٌّ ذلك مقدَّ

ألنه أمر المنضدة؟ الكأس، والكأس هو المستقر، هنا صح، لكن العرب يحذفون؛ 

ا ُيحذف يف اللغة العربية وذكره من الِعي يف  واضح ومعروف، والكون عام دائما

هو المبتدأ أم مخالف للمبتدأ؟ مخالف، إذا كان  "فوق المنضدة"الكالم. هنا اآلن 

 الخرب خالف المبتدأ فحكمه النصب، وإذا كان الخرب هو المبتدأ فحكمه الرفع. 

محمٌد فوَق "، "الكأُس فوَق المنضدة"، لكن "محمٌد قائٌم، جالٌس، مجتهدٌ "

 . "البيت، محمٌد تحَت الشجرة، والركُب أسفَل منكم

ا" خرب أو ليس بخرب؟ خرب. إذن.. يرتفع،  "ضارٌب "، "محمٌد ضارٌب زيدا

أخربت عن محمد  "محمٌد َضْرٌب "، لكن لو قلت "محمٌد ضارٌب "ُحكمه الرفع 

الضرب؟ تعرفون الضرب.. هل ، هل محمد هو "محمٌد َضْرٌب "بأنه ضرب 

محمد هو الضرب؟ ليس الضرب؛ فلهذا يقررون يف باب المبتدأ: أن المصدر ال 

عين يعني: اسم ذات، األسماء: إما اسم عين ذات، يعني شيء -يقع خرباا عن عين 

محسوس، وإما معنى، يعني ُيفهم ما ُيحس؛ الذي ُيحس بإحدى الحواس 

م، أو ُيلمس أو ُيذاق؛ هذه أشياء محسوسة تسمى الخمس: ُيرى، أو ُُيسمع، أو ُيش

أسماء ذات أو اسم عين، واألشياء التي ال ُتدرك بالحواس الخمس تسمى أسماء 

 معاين مثل: السعادة والشقاوة ونحو ذلك. 

أن يكون المصدر  -هنا نعود إلى مسألتنا-فإذا أخربت بمصدٍر عن اسم عين 

 "زيٌد ضرباا"صب؟ حكمه النصب، تقول: خرباا عن اسم عين، فحكمه الرفع أم الن

رفعت؛  "زيٌد مجتهدٌ "بمعنى: زيٌد يضرب ضرباا، أخبِر عنه باالجتهاد؟ فإن قلت 
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أخربت بالمصدر، حينئٍذ ينبغي أن  "زيٌد اجتهاد"ألن هو المجتهد، لكن لو قلت:  

ا"تقول ماذا؟ أن تقول:  ا.  "زيٌد اجتهادا  يعني: زيٌد يجتهد اجتهادا

ا كان النصب واجباا؛ تقول: فإن جاء الم ا أو محصورا را زيٌد ضرباا "صدر مكرَّ

ا يف الليال"يعني: يضرب، أو  "ضرباا ا سيرا يعني: يسير يف  "زيٌد ما شاء اهلل سيرا

ا"الليال، أو  ا"أو  "ما أنت إال سيرا ؛ ألن التكرار يقوم مقام الفعل، "إنما أنت سيرا

 والحصر يقوم مقام الفعل. 

ا س" امحمٌد سيرا التكرار هنا قام مقام الفعل، وال يصح أن تجمع بين الشيء  "يرا

-وعوضه؛ ولهذا قلنا: أن يقع المصدر خرباا عن اسم عيٍن وهو مكرر أو محصور 

محمٌد سيٌر يف الليال، "فإن لم يتكرر ولم ُيحصر؛ كأن تقول:  -كاألمثلة السابقة

، أخربت بالمصدر، لكن ما "ومحمٌد اجتهاٌد يف الدراسة، وخالٌد صالٌة يف المساجد

رت وال حصرت، حينئٍذ تنصب أو ترفع؟ الوجه: النصب، المصدر إذا وقع  كرَّ

خرباا عن اسم عين فإن الوجه فيه أن ينتصب؛ ألنه ال يصُدق اإلخبار به عن اسم 

العين، هذا الوجه فيه، لكن يصح فيه الرفع على معنى المبالغة، يقولون على 

ز وتتوسع يف الكالم إذا قصدت المبالغة يف األمر، يعني إذا المجاز والتوسع، تتجوَّ 

ا يسير يف الليل فتقول:  -ُمطلق اإلخبار-أردت اإلخبار  ا يف "أن محمدا محمٌد سيرا

محمٌد سيٌر "أي: محمٌد يسير يف الليال، فإذا أردت أن تبالغ يف ذلك فتقول:  "الليال

 ؛ كأنك قلت كثير السير. "يف الليال

: وكذلك إذا ق هل محمد هو العدل أم شيئان  "محمٌد عدٌل "لت مثالا

 ، ، أي محمٌد يعدل عدالا مختلفان؟ مختلفان، فكان الواجب أن تقول محمٌد عدالا

هذا مصدر قام مقام فعله، يعني ما المعنى حينئٍذ؟ ما معنى  "محمٌد عدالا "إذا قلت 

؟ يعني: محمٌد يعدل فقط، قام مقام الفعل، يعني ما تأيت بالفعل  محمٌد عدالا

والمصدر، إما أن تأيت بالمصدر فقط وتقيمه مقام الفعل أو تأيت بالفعل؛ لذلك 
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 "محمٌد عدٌل "بمعنى محمٌد يعدل، فإذا أردت أن تبالغ قلت:  "محمٌد عدالا "

كأنك جعلت محمد هو العدل، فهذا مبالغة؛ كأنك تعني أن تقول: محمٌد كثير 

يعني -ترفع، أما إذا قصدت جادة الكالم  العدل، فإذا قصدت هذا المعنى فلك أن

 فحينئٍذ تنصب.  -أن ُتخرب

 (@00:56:49) طالب:

 نعم، إذا أردت أن تبالغ... كيف؟ الشيخ:

 (@00:57:07) طالب:

كثير العدل يف غيره أو يف نفسه، وأنت أثبت له العدل، العدل يف أموره،  الشيخ:

أموره مع الناس، قد تأيت بحسب العدل يف أموره مع اهلل، يف أموره مع نفسه، يف 

، فإن "محمٌد عدٌل مع الناس أو مع نفسه"األخرى  (@00:57:20)التوابع 

فقط، فمعناه: أنك أثبت له مجرد العدل؛ أنه ُمتَّصف  "محمٌد عدٌل "سكت قلت: 

 بالعدالة.

 انتهينا من ثالثة أنواع من األنواع التي ُتستعمل يف الخرب، نتقل إلى النوع الرابع.

 (@00:57:46) الب:ط

مفعوٌل مطلق، والخرب محذوف تقديره:  "عدالا "مبتدأ. و "محمدٌ " الشيخ:

 . "محمٌد فوق البيت"محمٌد يعدُل، كما قلنا يف 

 (@00:58:11) طالب:

نت، وإال هناك شواهد على  الشيخ: حقيقةا يف أمثلة، لكن ما أتيت هبا، ما تمكَّ

رها وال تحضرين اآلن. إتيان المصدر خرباا عن اسم ذات، لكن اآل  ن لم ُأحضِّ

 (@00:58:41) طالب:
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ع، ليس على الحقيقة.  الشيخ:   نعم، يكون خرب على التوسُّ

ا لنفسه أو لغيره؛ أن النوع الرابع مما ُي  عمو يف الخبر : أن يكون المصدر مؤكدا

ا لنفسه أو لغيره، هذان أسلوبان  تأيت بالمصدر تنصبه على المفعول المطلق مؤكدا

د لنفسه  من د لنفسه هو: المصدر الذي -أساليب العرب؛ فالمؤكِّ المصدر المؤكِّ

يقع بعد جملٍة هي نصٌّ يف معناه، معنى المصدر ومعنى هذه الجملة سواء، فتأيت 

د لنفسه مصدر يأيت بعد جملٍة  ا لهذا المعنى، هذا المصدر المؤكِّ بالمصدر توكيدا

معناهما سواء. ابن مالك مثَّل لهذا  -يف معنى هذا المصدر–هي نصٌّ يف معناه 

 النوع بقوله: 

ا َِ ألٌف عرف   ل  عل

ا( ا.  )ُعرف   ألف دينار أعرتف بذلك اعرتافا
َّ

ا، يعني: له علي  أي: اعرتافا

َِ ألٌف(قوله:   ألف، يحتمل شيء آخر؟  )ل  عل
َّ

ما معنى ذلك؟ يعني: له علي

ا(م قال: أقل أكثر؟ ما يحتمل، إال أنه يعني يطلب منه ألف، ث هذا مفعول  )اع راف 

د نفس المعنى، معناها ومعنى المصدر  د الجملة السابقة، أكَّ د؟ أكَّ مطلق، ماذا أكَّ

د لنفسه.   سواء يكون مؤكِّ

د لغيره  د لغيره-وأما المؤكِّ فهو المصدر الذي يأيت بعد  -المصدر المؤكِّ

ا للمعنى المراد،  جملة، هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى، فيأيت المصدر مؤكدا

ا فقط، فيأيت المصدر  بخالف النوع األول؛ فالجملة ال تحتمل إال معناى واحدا

 : ا لهذا المعنى؛ كأن تقول مثالا ا"مؤكدا هو "هذا مثال ابن مالك  "هذا ابني حقًّ

 -بنوة النسب-يحتمل أنك تريد البنوة الحقيقية  "هذا ابني"، قولك: "ابني

، أو "هذا مثل ابني"مل؟ يحتمل أنك تريد أن تقول ويحتمل معناى آخر أو ال يحت

ة العلم، ونحو ذلك.  ة التأثر، أو بنوَّ : بنوة الرتبية، أو بنوَّ  مثالا
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ا"يحتمل، فإذا قلت  "هذا ابني"إذن.. فقولك:  حينئٍذ ينصرف  "هذا ابني حقًّ

ة النسب. إذن..  ا"إلى المعنى المتعاَرف عليه؛ وهو بنوَّ د، هنا مصدر مؤكِّ  "حقًّ

ٌد لغيره؛ ألنه مصدٌر  د لغيره، يسمون هذا مصطلح، مصدٌر مؤكِّ د لماذا؟ مؤكِّ مؤكِّ

 جاء بعد جملة، هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى.

 َينُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو 4َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح اْلُمْؤمِنُوَن )): قوله 
ِ
( بِنَْصِر اهلل

ِحيُم )  5اْلَعِزيُز الرَّ
ِ
ا، [6-4الروم:] (( َوْعَد اهلل ، ينصر من يشاء وعَد اهلل بذلك وعدا

  هذا المعنى واهلل أعلم.

ثم  [5الروم:] (ەئ ەئ وئوئ) هل الوعد هو النصر أو يحتمل شيئاا آخر؟

الوعد هو النصر، والنصر هو الوعد، ما يحتمل  [95الن اي:] (ڤ ڤ)قال: 

ٌد لنفسه أم لغيره؟ مؤكٌد لنفسه،  والمؤكد لنفسه كثير يف معناى آخر، فهذا مؤكِّ

 القرآن. 

 (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب)وكقوله تعالى: 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب َصنَع اهلل ذلك ، [88النمو:]

ا، واهلل أعلم بمراده. يعني أن السابق هو صنع اهلل، ال يحتمل إال هذا المعنى.   ُصنعا

 ؟ مفعول مطلق. )صنع اهلل(ما إعراب 

 نوعه من المفاعيل المطلقة؟ هذا مصدٌر مؤكٌد لنفسه. ما 

؟ )مَر(ما إعراب  ،[88النمو:] (يئ جب حب خبمب)، )مر ال حاب(أما قوله: 

 مفعول مطلق. ما غرضه وفائدته؟ بيان النوع. 

، [34مريم:] (ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)وقال تعالى: 

، واهلل أعلم هو قول اهلل وكلمته، ذلك عيسى ابن مريم قاله اهلل قو ♠عيسى  الا
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بمراده. القول هو عيسى ابن مريم، قوله يعني: أمره الذي قاله وأمر به، عيسى ابن  

 مريم. 

يعني:  [30الروم:] (ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ)أمثلة لذلك كثيرة: 

؛ وهي أن يقيموا  ا؛ فطر اهلل الناس على ذلك فطرةا فأقم وجهك للدين حنيفا

 وجوههم هلل، أن يعبدوا اهلل. 

أي: وعدنا بذلك  [104األنبياي:] (ڄ ڄ ڃڃڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)

ا.   وعدا

 فكو ذلك من المهادر المؤكدة لنُ ها. 

؛ فقد شرحناها وقلنا: هي الواقعة بعد جملة أما المهادر المؤكدة لريرها

 : ا"تحتمل أكثر من معنى؛ كقولك مثالا يحتمل أكثر من معنى أو  "هذا رجٌل حقًّ

ا؟ يحتمل أن هذا رج ل، ليس امرأة، ُيخرب هذا رجل ليس امرأة، يحتمل معناى واحدا

ويحتمل أنك تريد هذا الرجل الحقيقي، يعني الذي فيه صفة الرجولة، فإذا قلت: 

ا" دت المعنى الذي تريده وهو الرجل الحقيقي.  "هذا الرجل حقًّ  فقد أكَّ

ا"تقول:  ي ِصرفا ا"، ويقول العرب: "هذا عدوِّ  "هذا عمي"، "هذا عمي لحًّ

هذا "العمل، فإذا قلت:  "عمي"النسب ويطلق على  "عمي"لى عمي ُيطلق ع

ا  يعني: نسباا.  "عمي لحًّ

ا" أنت يف بيت مضيفك تقول: هذا  "هذا بيتي يقيناا"كذلك،  "هذا جاري لصوقا

بيتي، لو شئت ألكلت فيه ما شئت. يعني ما استحي، هذا بيتي، وإن تقل عن بيتك 

هذا بيتي "ملة ألكثر من معنى، فتقول: الحقيقي هذا بيتي، يعني هذه الجملة محت

 فيقيناا مصدٌر جاء بعد جملٍة محتملٍة ألكثر من معنى.  "يقيناا

يعني: أقطعه،  "أُبت ذلك البته"يعني: ال أفعله،  "ال أفعله البته"وكذلك يقول: 
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 مفعول مطلق نصبه فعٌل محذوف.  "البته"أقطع به، 

ڇ ڇ ): بعد أن ذكر بعض صفات المؤمنين قال وقال 

ا(، [4األنُال:] (ڍ ڍڌ د لنفسه أم لغيره؟ يعني الجملة  )حق  مصدر مؤكِّ

تحتمل  ؟[4األنُال:] (ڇ ڇ ڍ)السابقة تحتمل أكثر من معنى أم ال 

ليسوا الكافرين، وتحتمل أولئك هم المؤمنون  [4األنُال:] (ڇ ڇ ڍ)

ا(الحقيقيون المتَّصفون بصفات اإليمان الحقيقية، ثم جاءت  لبيان المعنى  )حق 

 المقصود. 

الَِحاِت َلُهْم َجنَّاُت النَِّعيِم ): وقال  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ إِنَّ الَّ

ا8)  َحقًّ
ِ
مصدر، يعني: وَعَد اهلل  )وعد اهلل(، [9-8لقمان:] (( َخالِِديَن فِيَها َوْعَد اهلل

ا،  ا(ذلك وعدا ا، على التقديرات ال )حق  ه حقًّ ح يعني: ُيحقُّ لغوية، لكن ما ُيصرَّ

 بالفعل. 

د لنفسه أم لغيره؟ لنفسه؛ ألن الخلود هو الوعد، وأما  )وعد اهلل( مصدر مؤكِّ

ا( فلغيره؛ ألن الخلود يف المعنى اللغوي قد يحتمل الخلود الحقيقي وهو  )حق 

 البقاء األبدي وقد يحتمل طول البقاء. 

، لكن ال ُيشرتط أن  يعني: بقي "َخَلَد الماء يف هذا المكان"تقول:  وقتاا طويالا

ا"يكون... يعني ال ينفذ وال ينقطع، فإذا قال:  يريد بذلك المعنى  "خالدون فيها حقًّ

 الحقيقي للكلمة؛ وهي الخلود األبدي. 

 : وهذا هو قول ابن مالك 

ا  ومن  ما يدعون  مىؤكد 

 يشير إلى أنه اصطالح نحوي.  )يدعون (
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ا   ومنىىىىىىى  مىىىىىىىا يدعونىىىىىىى  مؤكىىىىىىىد 

 

 نُ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  أو شيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرهل 

د لغيره.   د لنفسه، وإما مؤكِّ  إما مؤكِّ

 فالمب ىدا

َِ ألٌف عىرفى  نحو ل  عل

د لنفسه-يعني األول، األول  )فالمب دا(  ألٌف "نحو قولنا:  -وهو المؤكِّ
َّ

له علي

 . "ُعرفاا

ا صرفا  والثان كابنِ أنق حق 

د لغيره.  )الثاِن(  هو المؤكِّ

مما استعملته العرب يف الخرب، هو: أن تأيت  -وهو األخير-والنوع الخامس 

 بعد جملة على وجه التشبيه، فحينئٍذ ينتصب على المفعول المطلق 
ٍّ

بمصدٍر حسي

 : خرب  "له"جملة اسمية،  "له صوٌت "بفعٍل محذوف وجوباا، كقولك مثالا

 "وهذه المرأة لها بكاٌء بكاَء نائحةٍ "، "له صوٌت صوَت بلبلٍ "مبتدأ،  "صوٌت "و

 -انظر: تشبيه–نى: له صوت كصوت البلبل، وهذه المرأة لها بكاٌء كبكاء المع

إذن.. فالمصدر هنا جيء به بعد جملة على وجه التشبيه. ماذا تفعل العرب 

ا بفعٍل محذوٍف وجوباا.   بالمصدر حينئٍذ؟ تنصبه مفعوالا مطلقا

يعني: كأنين المجروح، وهذا أسلوب  "للمهموِم أنيٌن أنيَن المجروح"

 ضطرد. م

ترفع أو  "صوتُه صوُت "، "صوتُه صوُت بلبل" :-يا إخوان-لكن لو قلنا مثال  

تنصب؟ خرب؛ ألنه لم ُيسبق بجملة، قلنا: تأيت بالمصدر بعد جملة، لكن لو كان 

 ، والصوت مبتدأ، وصوت بلبل خرب مرفوع. "صوتُه صوُت بلبل"مسبوق بمفرد 
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 "ذكاء"ول العرب حينئٍذ يف المصدر كيف تق "له ذكاٌء ذكاُء الحكماء"لو قلنا: 

ترفع، لماذا ترفع؟ ألنه مصدٌر معنوي،  "له ذكاٌء ذكاُء الحكماء"ترفع أو تنصب؟ 

 بعد جملة 
ٍّ

ا حسيًّا، هكذا تتكلم العرب، فإذا جاءت بمصدٍر حسي ليس مصدرا

لقصد التشبيه فإهنا تنصبه بفعٍل محذوٍف وجوباا، فإن لم ُتسبق بجملة أو كان 

 هذا ليس حسيًّا فإنه يرتفع. المصدر 

ما إعراهبا؟ بدل  "ذكاءُ "مبتدأ،  "ذكاءٌ "خرب، و "له"، "له ذكاٌء ذكاُء الحكماء"

 أو عطف بيان، وهو مضاف، والحكماء مضاٌف إليه. 

 وهذا هو قول ابن مالك يف آخر بيٍت يف هذا الباب:

 كىىىىىذا  ذو ال شىىىىىبي  بعىىىىىد جملىىىىىة

 

ىىىىىىا بكىىىىىىاي ذاو ع ىىىىىىل    كلىىىىىىِ بك 

، ثم قصر لضرورة الشعر، لي بكاٌء بكاَء ذات "لي بكاءٌ "يريد  ا()كلِ بك    

 عضله. 

مصدر جيء به للتشبيه فينتصب، لي بكاٌء بكاَء  )بكاي(لي بكاٌء جملة اسمية، 

 ذات عضله أي: كبكاء ذات عضله. 

 أين المفعول المطلق؟ [100األنعام:] (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

  ، وناصبه محذوف وجوباا.)سبحان (

أين المفعول  [23اإلسراي:] (ڱ ڱ ںںڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )

ا(المطلق؟  ر بما يناسب معنى اآلية-، والتقدير )إح ان  )وق َ ربك أال : -قدِّ

وأالَّ يعني: أن ال، ثم صار إدغام: أال تعبدوا إال إياه وأن تحسنوا  تعبدوا إال إياه(

 بالوالدين إحساناا. 

عول مف )شُرانك(؟ )شُرانك(ما إعراب  [285البقرة:] (ۓ ڭ)
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 مطلق، يعني: اغفر لنا غفرانك أو نستغفرك غفرانك.  

(، و)كَو( [70األنعام:] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ)  ؟ )عدلم

أين المفعول المطلق؟  [4اإلسراي:] (ڎ ڎ ڈ ڈ)وقال تعالى: 

 . أين ناصبه؟ )مرتين(

  (@1:16:02) طالب:

 ليس من لفظ الفعل، هذا ناب عن )مرتين(يعني: ُتفسد، الفعل،  الشيخ:

 مصدر الفعل، هذا العدد، عدد ناب عنه. 

مفعول مطلق نصبه الفعل  )عين( [7ال كاثر:] (ۀ ۀ ہ ہ)

)ثم ، كيف نصبه هو ليس مصدره؟ يعني ما الذي ناب عن المصدر؟ )ترونها(

نها(  . )عين اليقين(، )عين(لو قال رؤية لكن قال  ل َرو 

 (@1:16:42) طالب:

ال: ما الذي ناب عن المصدر يف ال أسأل عن الغرض، وإنما أس الشيخ:

 االنتصاب على المفعول المطلق؟ آلت الرؤية. 

ا(، [15لقمان:] (ڳ ڳ ڳ ڳڱ) على تقدير:  )معروف 

ا(وصاحبهما يف الدنيا مصاحبة معروٍف، ثم حذفت المصدر وأنبت   منابه.  )معروف 

يعني: رجعتين، ثم أنبت العدد مناب  [4الملك:] (چ ڇ ڇ ڇ)وكذلك 

 المصدر. 

 قال الشاعر: 

 ومىىىىىىا نيىىىىىىو الم الىىىىىىب بىىىىىىال منِ

 

 ولكىىىىىىىن تؤخىىىىىىىذ الىىىىىىىدنيا شالب ىىىىىىىا 
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على تقدير: ولكن تؤخذ الدنيا أخذ غالٍب، ثم حذفنا المصدر وأقمنا  "غالباا"

 المضاف إليه ُمقامه. 

ما الذي ناب عن المصدر؟ ما  "ركالا "، "ضرب الالعُب الكرَة ركالا "لو قلنا: 

، ما "ضرهبا ركالا "، ما قلنا ضرباا، قلنا: "ركالا ضرهبا "قال ضرهبا ضرباا قال: 

 العالقة بين ركالا وضرباا؟ 

 النوع.  طالب:

نعم، النوع، الركل نوٌع من أنواع الضرب، لكن لو قلنا: ضرب الالعب  الشيخ:

ا، الرأس من أنواع الضرب؟ وإنما آلته. إذن.. هنا اآللة نابت.   الكرة رأسا

القهقرى يعني: مشى إلى الخلف ووجهه إلى ، مشى "مشى القهقرى"لو قلنا: 

 األمام، أين المفعول المطلق؟ 

 (@1:18:42) طالب:

ا لمشى، نوع من أنواعه.  الشيخ:  لكن ليس مصدرا

ى لهذا المثال؟  لوا يف ذلك إلى الدرس "اِجلس ما شئت"َمن يتصدَّ .. تأمَّ

 القادم إن شاء اهلل، واهلل أعلم. 

 محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.وصلَ اهلل وسَلم علَ نبينا 
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 خلمام  واألربعونالدرس ا
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والهالة وال الم علَ نبينا محمد، وعلَ آل  

 وأصحاب  أجمعين.

 -أَما بعد:

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبّياكم يف هذه الليلة؛ ليلة 

ن من شهر ربيع األول لسنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة االثنين، التاسع والعشري

 .الرياض مدينة يف الجزيرة حي يف الراجحي بجامع وألف من هجرة المصطفى 

]ألُية نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الخامس واألربعين من دروس شرح 

 عليه رحمة اهلل. ابن مالك[

م على المفعول المطلق، كنا يا إخوان قد انتهينا يف الدرس الماضي من الكال

  :نبدأ يف الكالم على -إن شاء اهلل-والليلة 

 المُعول ل 

المفعول له، ويقال: المفعول من أجله، أو المفعول ألجله، كلها مصطلحات 

 الباب، هذا يف تدل على شيء واحد، نقرأ يف البداية ما قاله ابن مالك 

 :قال أبيات، خمسة قاله والذي

ُعىى.298  ُ ىىَدُر إِن  ُين َهىىُب َم  وال  َلىىُ  ال َمه 

 

ا َوِدن    ر  ِلىىىىىي ال  َكُجىىىىىد  ُشىىىىىك   َأَبىىىىىاَن َتع 
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َ ِحىىىد.299 يىىىِ  م 
َمىىىُو فِ ىىىَو بَِمىىىا َيع   َوه 

 

ٌه ُفِقىىىىىد    َ ىىىىى  َوَفىىىىىاِعال  َوإِن  َشىىىىىر   َوق 

َ نِىىع  .300  ِف َوَلىىي َس َيم  ُه بِىىال َحر  ُرر   َفىىاج 

 

 َذا َقنِىىىىىىع   
ىىىىىىدم ِه َكِلُثه  ىىىىىىُرو   َمىىىىىىَع ال ش 

ىىىىىَحَب  ال ُمَجىىىىىَردُ .301   َوَقىىىىىَو َأن  َيه 

 

َشىىُدوا  ِب َأل  َوَأن  ىىُحو  ىىُس فِىىِ َمه   َوال َعك 

ُعىىىُد ال ُجىىىب َن َعىىىِن ال َهي َجىىىايِ .302   الَ َأق 

 

 َوَلىىىىىىىو  َتَواَلىىىىىىىق  ُوَمىىىىىىىُر األََعىىىىىىىَدايِ  

هو االسم المنصوب المذكور علةا للفعل، هو االسم المنصوب  المُعول ل : 

: الذي ُيذكر علةا للفع ل، أي لبيان علة الفعل، لبيان سبب الفعل، فإذا قلَت مثالا

جئُت إلى الدرس طلباا للعلم، فقولك: طلباا، اسٌم منصوب يبين علة المجيء، يبين 

 سبب المجيء.

فالمفعول له على ذلك كبقية المفاعيل، بقية المفاعيل الخمسة هي يف حقيقتها 

إطالق الفعل بال قيود، فيقول: جئُت،  قيوٌد على فعلها، فالعربي إذا تكلم قد يقصد

وذهبُت، وجلسُت، وسافرُت، وصليُت، يريد أن يسند الفعل إلى نفسه، أو يسند 

ا بال قيد. ا مطلقا  الفعل إلى الفاعل إسنادا

وربما يريد أن يقيد الفعل بقيٍد معين، بحسب المعنى الذي يريده، إما أن يقيد 

ا ، فبّين زمان الصالة )السحر(، وسافرت الفعل لبيان زمانه، فيقول: صليت سحرا

ا، فبين زمن المجيء، وهكذا.  اليوم، فبّين زمان السفر، وجئت صباحا

أو يريد أن يبين مكان الفعل فيقول: صليت خلف اإلمام، فنسب الصالة إلى 

نفسه، نسب الصالة إلى الفاعل، ثم قّيد هذا الفعل الذي حدث ببيان مكانه، 

 ويمين محمد، ويسار محمد، وهكذا.ويقول: جلست خلف محمد، 

وقد يريد أن يبين وأن يقيد الفعل ببيان سببه، السبب الذي من أجله ُفعل 

ا يف رحمة اهلل، فنسب  : صيلت طمعا الفعل، وهذا هو باب المفعول له، فيقول مثالا

ا  الصالة إلى الفاعل )إلى نفسه( ثم بّين السبب الذي من أجله صلى، صليت طمعا
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 رت طلباا للرزق.وخوفاا، ساف 

ا لك،  جسلُت، لماذا جلست؟ السبب الذي من أجله جلست، جلسُت احرتاما

وهكذا، فكل المفاعيل التي درسناها والتي لم ندرسها هي يف حقيقتها قيود على 

الفعل، قيد إذا قصده العربي أتى به، وإذا لم يقصده لم يأت به، فالمفاعيل كلها كما 

 أجزاء الجملة الرئيسة )الُعَمد(.يقولون: فضالت، أي ليست من 

المبتدأ والخرب، والفاعل يف الجملة الفعلية، ما سوى ذلك هي قيود  الُعَمد:

 وفضالت يأيت هبا العربي إذا احتاج أن يقيد كالمه بشيء من هذه القيود.

فلهذا يقول النحويون يف هذا الباب؛ باب المفعول له، يقول: المفعول له هو 

ماذا، أو الواقع يف جواب: لَم؟ فإذا قلت: جئت طلباا للعلم، الواقع يف جواب ل

 فعندما تقول: جئُت، فإذا سألوك: لماذا؟ أو لم جئت، فالجواب طلباا للعلم.

المُعول ل  ل  شروه، فبعض النحويين يكّثرها، وبع هم يقللها، ولكن هذه 

 الشروه عند ال حقيق فيها وال نقيب تعود إلَ ثالثة شروه:

ا،  ول:الشره األ ا، المفعول له يشرتط أن يكون مصدرا أو يكون مصدرا

ا، وليست كل  والمصدر كما تعرفون من أنواع األسماء، واألسماء أنواع كثيرة جدًّ

األسماء يمكن أن تقع مفعوالا له، ال يقع مفعوالا له إال المصدر، كقولك: جئُت 

 طلباا للعلم، فطلباا هذا مصدر، مصدر طلب يطلب طلباا.

ا على العلم، أو جئت ابتغاء العلم، هذه كلها مصادر وكذ لك جئت حرصا

يمكن أن تقع مفعوالا له، لكن إذا جئت إلى الدرس من أجل محمد زميلك هذا، 

ا، يعني جئت إلى الدرس من  جئت من أجله، هل تقول: جئت إلى الدرس محمدا

ا.  أجل محمد؟ ال، ألن محمد هذا عَلم، وليس مصدرا

س الشيَخ، أي من أجله، هذه ال تقع مفعوالا له، ألن من أو جئت إلى الدر
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ا.  شرط المفعول له أن يكون مصدرا

أن المصدر هو الذي يصح أن يكون علة وسبب، أما الذوات  وال بب يف ذلك:

 وغير المصادر فال تقع علة.

ا للتعليل، وهذا شرط واضح  الشره الثاين: أن ُيفهم التعليل، أن يكون ُمفهما

ا يف ا لمفعول له لكي يتميز عن بقية المفاعيل، فإن المفعول المطلق كما شرحنا جدًّ

ا أو ما ينوب عنه، لكن المصدر يف  ا أيضا من قبل ُيشرتط فيه أن يكون مصدرا

ا للتعليل.  المفعول المطلق ال ُيشرتط فيه أن يكون ُمفهما

ا، وأن يكون –وهذا  أقصد الشرطين المذكورين من قبل: أن يكون مصدرا

 يف البيت األول: هذا هو قول ابن مالك  -ا للتعليلمفهما 

ىىىىَدُر إِن   ُعىىىىوال  َلىىىىُ  ال َمه   ُ  ُين َهىىىىُب َم

 

ِلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ال     َأَبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاَن َتع 

 فذكر شرطين هنا. 

هو أن يتحد المفعول له مع فعله يف الوقت والفاعل، مع فعله  والشره الثالث:

:  الذي جاء بياناا لعلته وسببه، يف الفاعل والوقت، المراد بذلك أنك إذا قلت مثالا

جئت إلى الدرس طلباا للعلم، فُيشرتط يف المفعول المطلق وهو الطلب، وُيشرتط 

يف الفعل الذي عّلله هذا المفعول له أن يتفقا يف الفاعل، فاعلهما واحد، ويف 

 الوقت؛ أي يقعان يف وقت واحد، ال يكون أحدهما أسبق من اآلخر.

الدرس طلباا، من الطالب الذي يطلب؟ هو  فجئُت، الفاعل: المتكلم، إلى

المتكلم نفسه، فاتفقا يف الفاعل، والوقت، جئُت يف أثناء المجيء أنت كنت... 

جئت إلى الدرس طلباا للعلم، قصد الطلب موجود يف قلبك وأنت جاٍء، فالمجيء 

 والطلب يقعان يف وقت واحد.

ليل، وهذا الشرط هو الذي بخالف ما لو اختلفا وقتاا أو فاعالا كما سيأيت بعد ق
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 صرح به ابن مالك يف قوله يف البيت الثاين: 

َ ِحىىىىىد يىىىىىِ  م 
َمىىىىىُو فِ ىىىىىَو بَِمىىىىىا َيع   َوه 

 

َ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  َوَفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِعال     َوق 

 وهو؛ أي المفعول له، وهو بما يعمل فيه؛ أي فعله؛ ألن فعله هو الناصب له. 

َ ِحىىىىىد يىىىىىِ  م 
َمىىىىىُو فِ ىىىىىَو بَِمىىىىىا َيع   َوه 

 

َ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  َوَفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِعال     َوق 

أي متحدان يف الوقت، ومتحدان يف الفاعل، وضرب ابن مالك مثاالا لذلك  

ُشْكراا، ُجد: هذا فعل أمر من جاد يجود من الجود، يقول: ُجد على  َكُجدْ  بقوله:

ا هلل الذي أوالك هذه األموال وهذه النعم، فجعلك تجود وال ُيجاد  الناس شكرا

ا، أي ُجد ا، المفعول له: شكرا  على الناس من أجل شكر اهلل. عليك، ُجد شكرا

والذي يفعل الجود، والذي يشكر اهلل واحد، وهو المخاَطب هنا، والجود 

والشكر، هو يف أثناء جوده يشكر اهلل، فهما متحدان يف الوقت ومتحدان يف الزمان، 

ا فهذا المثال قد اجتمعت  ا، وهو علة للجود، إذا ا مصدر، شكر يشكر شكرا وشكرا

 ط.فيه كل هذه الشرو

ا لك، وتركته  وكقولك: قمت إجالالا لك، وسافرُت طلباا للعلم، وجئت إكراما

ا منه، وهكذا، وستأيت أمثلة وشواهد أخرى بعد قليل.  خوفا

 بعد ذلك: ثم قال ابن مالك 

هٌ  َوإِن   هُ  َشر  ُرر  ِف  ُفِقد  َفاج   بِال َحر 

ا للتعليل، ومتحدا  ا، وُمفِهما ا مع عامله يف وبعد أن ذكر الشروط: )كونه مصدرا

  الوقت والفاعل( قال: 

هٌ  َوإِن   هُ  َشر  ُرر  ِف  ُفِقد  َفاج   بِال َحر 

يعني أن هذا االسم لو فقد شروط المفعول المطلق؛ كلها أو بعضها، لو فقدها 

كلها أو فقد بعضها فحينئٍذ ال يصح أن ينتصب على المفعول له، بل ُيجر بالحرف، 
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 م التعليل، وحروف التعليل أربعة، وهي:بأي حرف؟ بحرف تعليل، بحرٍف ُيفهِ 

 الالم، ومِن، ويف، والباء.

فاجرره بالالم، ربما يف بعض النسخ عندكم،  وجاي يف بعض رواياو األلُية:

 وإن شرٌط ُفقد فاجرره بالالِم.

قال يف  الالم ال شك أهنا أشهر حروف التعليل، ولعل ابن مالك 

البيت كعادته يف إصالح كتبه، ومن ذلك  البداية: فاجرره بالالم، ثم أصلح هذا

 األلفية، فأصلحه بعد ذلك إلى: فاجرره بالحرف.

ا، كأن تقول: يمثل  فمثال ما ُعدمق في  المهدرية: اسم ولكنه ليس مصدرا

النحويون لذلك بقولهم: جئتك السمن، أو جئتك العسل، يعني جئتك من أجل 

ذلك ال ينتصب مفعوالا له؛  العسل، أو جئتك من أجل السمن علة للمجيء، ومع

 ألن السمن والعسل اسمان ليسا مصدرين.

: ، تقيس علَ ذلك، فال تقول مثال  زرتك الوظيفة، يعني من أجلها،  وتقول مثال 

وإنما يجب أن تجر فتقول: زرتك للوظيفة، وال تقول: خفُته قومه، أي من أجلهم، 

من أجله، وال تقول: أكرمُته  وإنما تقول: ِخفته لقومه، وتقول: أكرمُته لزيٍد، أي

ا، مفعوالا له.  زيدا

وتقول: تركُته ألبيه؛ أي من أجل أبيه، وتقول: أعجبني خالٌد لمالبسه؛ أي من 

، أي من [10الرحمن:] (ڱ ڱ ڱ): أجل مالبسه، وقال 

أجلهم، فهذه األسماء هي أسماء ليست مصادر، فال يصح أن تنتصب مفعوالا له، 

ا ما الحكم حينئٍذ فيها؟ يجب جرها بحرف تعليل.مع أهنا تفيد التعليل  ، إذا

ا  ا، وقد يكون ُمفهما ومثال ما لم يتحد مع عامله يف الوقت، قد يكون مصدرا

للتعليل، هو علة لهذا الفعل، ولكن الفعل يف زمان، وهذا المصدر يف زمان آخر، 
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ا، جئتك اليوم، لماذا جئت  ك؟ من أجل يمثلون له بقولهم: جئتك اليوم إلكرامك غدا

ا، فال يصح أن تقول: جئتك اليوم  ا، جئتك اليوم إلكرامك غدا أن أكرمك غدا

ا. ا، وإنما تجر، إلكرامك غدا  إكراَمك غدا

ا، يمكن أن نقيس على ذلك، هم يمثلون بأمثلة ربما صناعية، فقط  ونقول أيضا

 لتقرير القاعدة، أو بما يناسب وقتهم، لكن نقيس على ذلك، فال يصح أن تقول:

ا. ا، وإنما تقول: جئتك للدعوة غدا ا، يعني جئتك ألدعوك غدا  جئتك الدعوة غدا

وال تقول: استذكرت النجاح أي من أجله، وإنما تقول: استذكرت للنجاح؛ 

ألن االستذكار والنجاح حاصالن يف وقت واحد أو يف وقتين مختلفين؟ النجاح 

ا ال يمكن أن ينتصب   مفعوالا له.بعد االستذكار فال يكون معه، إذا

وتقول: جهزت السيارة للسفر؛ أي جهزت السيارة من أجل السفر، وال يصح 

 أن ينتصب؛ ألن التجهيز قبل السفر.

وتقول: جئت إلى الجامعة إللقاء محاضرة، إلقاء محاضرة علة المجيء، فال 

تقول: جئت إلى الجامعة إلقاَء محاضرة، أي من أجل... بل يجب أن تجر، ألن 

 ا يكون قبل اإللقاء.المجيء إنم

وتقول: وضعنا المخطط للبناء؛ أي من أجل البناء، وضع المخطط قبل البناء، 

 وهكذا، أمثلة كثيرة.

 :ومثال ما مل يتحد مع عامله يف الفاعل 

يعني أن الفعل له فاعل، والمصدر الُمفهم للتعليل له فاعل آخر، يمثلون لذلك 

ني من أجل إكرام عمرو له، أنا من جئت إلى بقولهم: جاء زيٌد إلكرام عمرٍو له، يع

 هذا المكان إال ألن عمرو يكرمني، هذا المعنى، جاء زيٌد إلكرام عمرٍو له.

المجيء، من الذي فعل المجيء يف جاء زيد؟ زيٌد، إلكرام  الُعو المعَلو:
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ا فالفاعل مختلف، فال يصح أن تنصب  عمرو له، من الذي ُيكرم؟ عمرو، إذا

 يٌد إكرام عمرو له، وإنما تُجر: إلكرام عمرٍو له.وتقول: جاء ز

جاءنا محمٌد لرغبتنا فيه، ففاعل المجيء محمد، وفاعل  وتقول مثو ذلك:

 الرغبة: نحن.

وتقول: أحضرت الكتاب لقراءة األستاذ فيه، يعني من أجل قراءة األستاذ فيه، 

 أنا أحضرت الكتاب واألستاذ القارئ.

ثته، من أجل استغاثته، فأنا المجيب، وأما وتقول: أجبت الصارخ الستغا

 المستغيث فالصارخ.

وتقول: سحبت سياريت إلصالح المهندس إياها، أي لكي يصلحها، سحبُت: 

ا فالفعل له فاعل، والمصدر المعلِّل له فاعٌل  أنا الفاعل، والمصلِح: المهندس، إذا

شهور الذي يف هذه األبيات، وهذا هو الم آخر، هذا الذي قرره ابن مالك 

 عليه جماهير العلماء، وكادت تتفق عليه كلمة المتأخرين.

يف ذلك، فلم يشرتطوا الشرطين األخيرين، أي لم  وخالف قوم من النحويين

، ولم يشرتطوا اتحاده مع فعله يف الفاعل  ا معلِّالا يشرتطوا فيه إال أن يكون مصدرا

 والوقت.

يل مما اختلف فيه الفعل فمعنى ذلك: كل األمثلة التي ذكرناها قبل قل

والمصدر يف الوقت، أو اختلف فيه الفعل مع المصدر يف الفاعل كلها يجوز عند 

هؤالء أن ُتجّر وأن ُتنصب، فيجوز عندهم أن تقول: استذكرت النجاح، 

 واستذكرت للنجاح، وعند الجمهور ال يصح إال الجر، الختالفهما يف الوقت.

أن ذكر هذه الشروط، وأن الذي بعد ذلك، بعد  ثم قال ابن مالك 

 يخالف هذه الشروط ال يصح نصبه، بل يجب جره بالحرف، قال:
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َ نِىىىىع    ِف َوَلىىىىي َس َيم  ُه بِىىىىال َحر  ُرر   َفىىىىاج 

 

 َذا َقنِىىىىىىع   
ىىىىىىدم ِه َكِلُثه  ىىىىىىُرو   َمىىىىىىَع ال ش 

، مفهما   ا، ومعلالا يقول: إن االسم إذا توافرت فيه هذه الشروط؛ كونه مصدرا

ا مع عامله يف الوقت والفاعل، اجتمعت فيه كل هذه الشروط، فإذا  للتعليل، ومتحدا

اجتمعت فيه كل هذه الشروط، فما حكم نصبه حينئٍذ على المفعول له؟ يقول: 

جائز، يجوز أن تنصبه على المفعول له وال يجب، بل يجوز أن تنصبه على 

 المفعول له ويجوز أن تجره.

ِف َوَلي َس قال:  ُه بِال َحر  ُرر  َ نِع  َفاج  ، يعني وليس يمتنع الجر بالحرف مع َيم 

استكمال الشروط، حتى لو اسُتكملت الشروط فالجر بالحرف جائز، ثم مثل 

 َقنِْع، أي هذا قنع لزهٍد، أي هذا قنع بسبب الزهد. َذا لذلك بقوله: لُِزْهدٍ 

وتقول: جئت طلباا للعلم، وجئت لطلب العلم، كالهما من حيث الجواز 

الُمقّدم إذا استكملت الشروط فما المقّدم؟ أن ينصب على المفعول  جائز، لكن ما

له، أم ُيجّر بحرف التعليل؟ سيفصل لنا بعد قليل ويقول: إن المفعول له إذا 

 استكمل الشروط له ثالثة أنواع، هذه شروط جواز، وليست شروط وجوب.

ٍد ذا قنِع، وقبل أن ُنكمل نأخذ من قول ابن مالك، أو من مثال ابن مالك: لُزه

ا، وهذا قنع لزهٍد إال أنه قّدم ما يدل على  أي هذا قنع لزهٍد، فيصح: هذا قنع زهدا

التعليل فقال: لزهٍد ذا قنع، نفهم من ذلك أن المفعول له األصل فيه أن يتأخر، 

ويجوز أن يتقدم كبقية المفاعيل، األصل فيها التأخر، ويجوز فيها التقدم لغرٍض 

، إذا أردت ا
ّ

 الهتمام به فإنك تقدمه.بالغي

فيجوز أن تقول: جئت طلباا للعلم، ويجوز أن تقول: طلباا للعلم جئت، وهكذا 

 يف بقية األمثلة، تفضل.

 (00:24:45@) ال الب:
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ال، نحن قررنا أكثر من مرة أننا إذا قلنا الفعل فالمراد به الفعل وما  الشيخ:

 يعمل عمله: من الفعل، والوصف، والمصدر، نعم.

 :  قال ابن مالكثم 

ىىىىىىىىَحَبَها ال ُمَجىىىىىىىىَردُ   َوَقىىىىىىىىَو َأن  َيه 

 

ِب َأل    ىىىىىىىُحو  ىىىىىىىُس فِىىىىىىىِ َمه   َوال َعك 

: إن المُعول ل  إذا اس كمو الشروه فل  ثالثة أنواع، أو ثالثة يقول  

 أحوال:

ا من أل واإلضافة، يعني أن يكون نكرةا غير مضاٍف، األولَ : أن يكون مجردا

ا، ونحو ذلك، هذا يسمونه مجردا كأن تقول: تركت هذا زهدا  ، اا، ودعوت اهلل طمعا

ا يسمى  ليس فيه أل وال إضافة، أو كأن تقول: فعلت هذا رغبةا فيك، هذا أيضا

، ليس فيه أل وال إضافة، فهذا هو النوع األول الُمجرد، ما حكمه من حيث امجردا 

 النصب وجره بالحرف؟

لدرس رغبةا يف الخير، أو جئت قلنا من قبل: كالهما جائز، فتقول: جئت إلى ا

إلى الدرس لرغبٍة يف الخير، كالهما جائز، ضربت ابني تأديباا، وضربت ابني 

 لتأديٍب، كالهما جائز.

َوَقَو َأن  ، وهذا قوله: األكثر يف المجرد: النهب، واألقو في : الجرإال أن 

َحَب  ال ُمَجَردُ  لتعليل، الذي قلنا: ؛ يعني وقلَّ أن يصحب المجرد الحرف، حرف اَيه 

فاجرره بالحرف، يقول: يقل أن يصحب هذا الحرف المجرد، فإذا كان جر 

ا فالكثير: النصب، وهذا كقول الشاعر، وهو أظنه ُرؤبة أو  المجرد هو القليل، إذا

 العجاج، قال:

 مىىىىىن َأَمُكىىىىىم لرشبىىىىىةم فىىىىىيكم ُجبىىىىىر

 

 ومىىىىىن تكونىىىىىوا ناصىىىىىري  ين هىىىىىر 

ّمكم لرغبٍة فجّره بالالم على القليل، وهو جائز، لرغبٍة، من أ والشاهد يف قول : 
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 ولو نصبه فقال: من أّمكم رغبةا فيكم ُنصر لجاز، وكان هذا على األكثر. 

أن جّره غير جائز، وهو  -من علماء األندلس المتأخرين–وزعم الُجزولي 

خالف ما صرح به النحويون، والشاهد الذي ذكرناه عن العجاج أو رؤبة حجة 

 عليه.

ا على ذلك قوله ومن   (ی جئ حئ): الشواهد أيضا
، [102البقرة:] (ڄ)يبلو الناس بالخير والشر لماذا؟  ، اهلل [35األنبياي:]

، [35األنبياي:] (ی جئ حئ مئىئ)أي ليتبين أهل الصالح وأهل الفساد، 

أي من أجل فتنتكم، والفتن هو االبتالء للتمييز، كما ُيفتن الذهب، ليتميز الذهب 

 لذهب المغشو،.الخالص من ا

، أي أفحسبتم [115المؤمنون:] (ے ۓ ے): وقال 

 أنما خلقناكم من أجل العبث، فعبثاا مفعول له.

ا، [56األعراف:] (ۆ ۆ ۈۈ): وقال  ، ادعوا ربكم خوفا

ا فالدعاء هنا من أجل  ا معطوف على المفعول له، يأخذ معناه، إذا مفعول له، وطمعا

وهو يجمع يف دعائه هلل بين الخوف منه الخوف والطمع، يدعو اإلنسان ربه 

ا.  والطمع يف ثوابه وجنته، فهذا النوع األول للمفعول له؛ أن يكون مجردا

أن يكون محلًّى باأللف والالم، أن يكون محلًّى  والنوع الثاين للمُعول ل :

 بأل.

األكثر في  وحكمه من حيث النصب والجر بالحرف عكس المجرد، يعني أن 

ِب ، وهذا هو قول ابن مالك: قو في  أن ُينهبأن ُيجّر، واأل ُحو  ُس فِِ َمه  َوال َعك 

 .َأل  
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ضربت ابني للتأديب، وضربت ابني التأديَب، كالهما جائز، إال  فلك أن تقول:

 أن للتأديب هو األكثر، والتأديَب هذا قليل.

وتقول: جلسُت بين المتخاصِمين، أو جلست بين المتخاصَمين، لم؟ للصلح، 

سُت بين المتخاصمين الصلَح، أي من أجله، فالجر كثير، والنصب قليل، أو جل

 ومن الشواهد على هذا القليل ما أنشده ابن مالٍك فقال:

 َوَأن َشُدوا

ُعىىىىىُد ال ُجىىىىىب َن َعىىىىىِن ال َهي َجىىىىىايِ   الَ َأق 

 

 َوَلىىىىىىىو  َتَواَلىىىىىىىق  ُوَمىىىىىىىُر األََعىىىىىىىَدايِ  

اء من أجل الُجبن، ولو يقول: ال أقعد عن الحرب جبناا، ال أقعد عن الهيج 

توالت زمر األعداء، إال أنه عّرف فقال: ال أقعد الجبَن، ونصب على القليل، 

 ويجوز أن يقول: ال أقعد عن الهيجاء للجبن، فيجر بالالم، وهذا هو الكثير.

يف ألفيته لم يذكر من أشعار العرب إال هذا البيت، لم يذكر  وابن مالك 

ا من أشعار العرب إال ا إال هذا البيت،  شاهدا ا، بيتاا، لم يذكر بيتاا تامًّ هذا البيت، تامًّ

 وإن كان أشار يف بعض المواضع إشارات إلى بعض األبيات، كقوله... نعم.

 (00:33:07@) ال الب:

ما هو الفعل، وربما تلزم... تلك بنات األوبر، يا قيس السري، ما هو  الشيخ:

 يد كالم ابن مالك.البيت؟ أين الحفاظ؟ هذا البيت، نحن نر

ىىىىفم َأِو اَلىىىىالُم َفَقىىىىط   رِي  ُف َتع   َأل  َحىىىىر 

 

ي ىىىىىِ  الىىىىىنََمط   
ىىىىىَق ُقىىىىىو  فِ  َفىىىىىنََمٌط َعَرف 

 َوَقىىىىىىىد  ُتىىىىىىىَثاُد الَِوَمىىىىىىى  َكىىىىىىىاَلالِو  

 

 َواآلَن َواَلىىىىىىىىىِذي َن ُثىىىىىىىىىَم اَلىىىىىىىىىالِو  

َبىىىىىىىىرِ    َكَبنَىىىىىىىىاِو األو 
ىىىىىىىى َِرادم  َوالض 

 

َس َيىىا َقىىي ُس    ُ  ال َ ىىرِيَكىىَذا َوطِب ىىَق ال ىىنَ

 فبنات األَوبر، يريد قول الشاعر: 

ا وع ىىىىىاقال    ولقىىىىىد  جني ىىىىىك أكمىىىىىؤ 

 

 ولقىىىىد نهي ىىىىك عىىىىن  بنىىىىاِو األوبىىىىر 
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 وقيس السري يريد البيت: 

 رأي ك لَما أن  عرفق وجوهنا َصىددو

 

 وطبىىق الىىنُس يىىا قىىيس عىىن  عمىىرو 

وقد يشير إلى بعض األبيات، كما يشير إلى بعض اآليات، كما يف الباب  

 السابق، باب المفعول المطلق، عندما قال:

ِهىىىىىىىىي وم َكإَِمىىىىىىىىا َمنَىىىىىىىىا  ُ  َوَمىىىىىىىىا لَِ 

 

ىىىىىىىَذُف َحي ىىىىىىىُث َعنَىىىىىىىا   َعاِمُلىىىىىىىُ  ُيح 

، أما بيت كامل، فلم يذكر إال هذا [4محمد:] (ڑ ک ک ک ک)يعني:  

، فقد أكثر من ذكر شواهد الكافية الشافية[]البيت، أما يف أصل األلفية، وهي 

 فلهذا طالت، فوصلت إلى قرابة ثالثة آالف بيت. العرب الشعرية،

هو أن يكون المفعول له مضافاا، أن تضيفه؛ إما  النوع الثالث من المُعول ل :

أن تضيفه إلى معرفة، وإما أن تضيفه إلى نكرة، الحكم واحد، كأن تقول: جئت 

 إليكم ابتغاء العلم، فالمفعول له: ابتغاء، وهو مضاف، والعلم مضاف إليه.

وحكمه من حيث النصب والجر بالحرف: هما فيه سواء، كالهما جائز على 

 السواء، ليس أحدهما بأكثر أو أفضل من اآلخر.

، مثال النحويين: ضربُت ابني تأديبه، أو ضربت ابني لتأديبه،  فلك أن تقول مثالا

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄ): وأما الشواهد على ذلك، فكقوله 

له، والموِت: مضاف إليه، وكان يمكن  ، حذَر: مفعول[19البقرة:] (ڃچ

 أن تقول يف الكالم: من حذر الموت، أو لحذر الموت.

 وقال الشاعر:

 وأشُىىىىىر َعىىىىىوراي الَكىىىىىريم ادَخىىىىىاره

 

ىىىا  ىىىيم تكرم 
ىىىرض عىىىن  َشىىى م الَلئِ  وأع 

، ثم أخطأ خطأا من األخطاء، فالذي يجب عليك   ا فاضالا إذا كان صاحبك كريما
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ا لك، فإن اكتساب األصدقاء من حينئٍذ أن تغفر هذا الخطأ  من أجل إبقائه صديقا

ا، وأغفر عوراء الكريم، لماذا؟  ا كريما أشد األمور خطورة، وال تكاد تجد صديقا

 ادخاَره، نصب، ويجوز أن يجّر فيقول: وأغفر عوراء الكريم الدخاِره.

، وكان يجوز أن [74البقرة:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ): وقال 

خشية اهلل، فخشية مفعوٌل له، ولفظ الجاللة مضاف إليه،  تقول يف الكالم: يهبط

ا.  ولك أن تجّر، فقد جاء يف القرآن بالوجهين جميعا

وهل أشار ابن مالك إلى هذا النوع الثالث؟ وأن األمرين فيه جائزان على 

َحَب  ال ُمَجَردُ السواء أم لم ُيِشر؟ هو أشار إلى المجرد:  أل: ، والمحلى بـ َوَقَو َأن  َيه 

َشُدوا ِب َأل  َوَأن  ُحو  ُس فِِ َمه  ، هذا الُمنَشد مثال للمحلى بأل، ال أقعد َوال َعك 

 الجبَن.

 (00:38:11@) ال الب:

 هل ذكر أن المضاف يجوز لك فيه أن تنصبه وأن تجره على السواء؟

نعم، يقول الشراح: إن ابن مالك أشار إلى حكم النوع الثالث، إذ ذكر  الشيخ:

جرد أن جره قليل، وحكم المحلى بأل أن جره كثير، ثم سكت عن أن حكم الم

الوجه الثالث المحتمل، وهو المضاف، فيعني ذلك أن الوجهين فيه جائزان على 

 السواء.

 هل هناك من سؤال يا إخوان؟ نعم.

 (00:38:55@) ال الب:

قلُت يف البداية: بعضهم ُيكثر يف هذه الشروط، وبعضهم يقلل يف هذه  الشيخ:

لشروط، فبعضهم قال: ست أو سبعة شروط، فمن الشروط التي ذكرها بعضهم ما ا

 ذكرَته: أن يكون المصدر قلبيًّا يعني من أفعال القلوب وليس من أفعال الجوارح.
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إن هذا الشرط ال داعي له، لم؟ ألنه ُيستغنى عنه بالشرط  ويقول آخرون: 

من أفعال الجوارح فإنه ال يتفق الثالث، فإن المصدر إذا لم يكن قلبيًّا، يعني كان 

 مع الفعل يف الزمان.

: جئت إلى محمد قراءة الكتاب، أو جئت إلى محمد قراءة النحو،  لو قلق مثال 

يعني جئت إليه لقراءة النحو، القراءة مصدر، قرأ يقرأ قراءة، وُمعلل، لكن هل 

ر القلبي يتفقان يف الزمان؟ هل وقت القراءة هو وقت المجيء؟ يختلفان، فالمصد

هو الذي يمكن أن يكون يف وقت الفعل، أما المصدر الحسي فهذا ال يكون مع 

 وقت الفعل، فلهذا قال: ُيستغنى عنه هبذا الشرط، نعم.

 (00:40:25@) ال الب:

لك الوجهان، لك أن تقول: خشيَة اهلل، هذا على اإلضافة، ولك أن  الشيخ:

مصدر لك أن ُتعمله ولك أن تضيفه، تقول: خشيةا هلل، فهذا من إعمال المصدر، ال

 نعم.

 (00:40:44@) ال الب:

نعم، هذا ما ذكرناه، مع أين الظاهر أشرت إليه، يف بعض الروايات:  الشيخ:

وقل أن يصحبها المجرد، بالتأنيث، )وقل أن يصحبها(، ويف بعض الروايات: 

روايتين؟ )وقل أن يصحبه(، من ُيعلق على هاتين الروايتين؟ كيف نوجه هاتين ال

 تفضل.

 (00:41:17@) ال الب:

 نعم، وقل أن يصحبه... الشيخ:

 (00:41:21@) ال الب:
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نعم، أحسنت، إذا قلنا قل أن يصحبه فهذا على رواية: فاجرره  الشيخ:

بالحرف، وإذا قلنا: قل أن يصحبها فهذا على رواية: فاجرره بالالم، ونحن رجحنا 

ا، فقل أن يصحبه المجرد.من قبل: )فاجرره بالحرف(، وسنرجح هنا   أيضا

 الحرف، يصحبها، وهذا من اضطراب الروايات، ألفية ابن مالك 
ذلك،  بعد عليه ُتقرأ صارت ثم ألفها، يعني أبرزها مرة، من أكثر مالك ابن أبرزها

وكعادته يغير فيها ويبدل، يظهر له أن هذا البيت، ربما ال يكون فيه خطأ، لكن هناك 

... بيت يغني عن بيتين، وهكذا، فيعدل ويبدل عبارة أدق، أو هنا ك عبارة تغني مثالا

 متقدمو رواه فالذي األلفية، يف ويبدل يعدل وهو يف األلفية، إلى أن مات 

بعض المواضع عما رواه متأخرو الطالب، ومن أبرز هذه  يف يختلف الطالب

، قوله يف البيت المشهور:  المواضع مثالا

 ِن َوال ن ىىىىىىىىَدا َوَأل  بِىىىىىىىىال َجر  َوال َ ن ىىىىىىىىِوي  

 

ىىىىىىِم َمي ىىىىىىُثُه َحَهىىىىىىو     لاِلس 
ىىىىىىنَدم  َوُم  

هذه رواية المتأخرين من طالبه، كأبي الفتح البعلي، ونص أبو الفتح البعلي يف  

رسالة نقلها السيوطي يف كتابه: ]النكت[ أن ابن مالك غير البيت يف آخر حياته إلى 

 هذا اللفظ.

ابنه بدر  ال الب، وعلَ رأ  الم قدمين:واللُظ ال ابق الذي نقل  م قدموا 

الدين، وهو: تمييٌز حصل، وعلى هذه الرواية: تمييز حصل، سيكون يف البيت 

 إشكال كبير يف معناه، ما معنى البيت:

 بِىىىىىىىىال َجر  َوال َ ن ىىىىىىىىِوي ِن َوال ن ىىىىىىىىَدا َوَأل  

 

يِي ىىىىىىىىىىىثٌ   ىىىىىىىىىىىِم َتم   لاِلس 
ىىىىىىىىىىىنَدم  َوُم  

هما يطلب االسم اآلن، فمهما جعلتها هذا مسند لالسم؟ أو لالسم تمييز؟ كال 

َحَصْل، يعني  َمْيُزهُ  لاِلْسمِ  ألحدهما سيكون يف اآلخر مشكلة، فأصلحه إلى: َوُمْسنَدٍ 

 ميز االسم يحصل بما تقدم ذكره.
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 (00:44:02@) ال الب: 

 بلى، الشيخ الشاطبي على رواية مْيزه. الشيخ:

 (00:44:08@) ال الب:

حققت األلفية على عدد من النسخ، ولما تخرج  ال أعرف، إال أنني الشيخ:

ا؛ ألين سلمتها إلى المكتبة يف محرم سنة ألف وأربعمائة وثمانية  بعد، نقول: لمَّ

 وعشرين، يعني قبل ثالث سنوات.

ا يقول: كتاب  ا مشاكل، الناشر جزاه اهلل خيرا التأخير أنه كتاب نحو، وفيه أيضا

، وكتب األلفية بخط اليد، خطاط كتبها، ثم عظيم ومهم البد أن ُيخدم بما يليق به

أن تخرج يف  -إن شاء اهلل-أراد أن يخرجها بطريقة جميلة، فتأخذ وقتاا، وهو يعد 

أقرب وقت، يف خالل ثالثة أشهر أو شهرين، أو ثالثة، أو أربعة، ونرجو ذلك، 

 نعم، تفضل.

 (00:44:59@) ال الب:

ا من دان، فقال بعض  الشيخ: الشراح: قوله: )وِدن( تكميل، وِدن، ِدن طبعا

يعني مجرد تكميل للبيت، يعني حشو، وقال آخرون: بل هو مثال آخر، ذكر الفعل، 

ا، واهلل أعلم،  ا، وِدن شكرا والمفعول له محذوف دل عليه المذكور، أي ُجد شكرا

 تفضل.

 (00:45:34@) ال الب:

أن تثبتها ولك  إذا توافرت فيه الشروط األربعة التي ذكرناها هنا فلك الشيخ:

أن تحذفها، لكن إذا أثبتها فالجر أكثر، وإذا حذفتها فالنصب أكثر كما قررنا، إذا 

ا فالنصب أكثر، نعم.  حذفتها صار مجردا
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 (00:46:04@) ال الب:

ا، نعم، ولو دققت الكالم لقلت: جلست بين المتخاصمين  الشيخ: صلحا

ا بينهم، ُتكمل بما يكمل المعنى، أو لصلح بين ا بينهم، هذا صلحا هم، إال إن صلحا

 أكثر، نعم.

 (00:46:25@) ال الب:

ما فّصلوا، ال أعرف أهنم فصلوا، وإنما أطلقوا الجواز، إال إذا دخل يف  الشيخ:

ا أو نحو ذلك،  مواضع وجوب التأخير المعروفة، كأن يكون مثالا محصورا

التأخير، لو قلت المواضع المعروفة هذه، وإال فاألصل أنه يجوز لك فيه التقديم و

: ما جئت للدرس إال طلباا للعلم، هنا يجب التأخير من أجل الحصر، فإن لم  مثالا

 يوجد سبب موجب فلك التقديم ولك التأخير.

 شواهد:

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )

ا.[109البقرة:] (ڳ ڱ ا، وحسدا  ، نبدأ بك، تفضل، أعرب لي كفارا

 (00:47:34@) ال الب:

ا: حال، الشيخ: ا: مفعول ألجله، تخالفه؟ تفضل. كفارا  وحسدا

 (00:47:45@) ال الب:

ا مفعول ثاٍن ليردونكم؛ ألن رّد تعمل عمل ظّن، نعم، أحسنت. الشيخ:  كفارا

، هذه جائزة، أتوا بجوائز [47األنبياي:] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

ڤ ڤ ڤ )اليوم، كثر اهلل الخير، نضع جائزة لمن يجيب على هذه اآلية: 

، نريد أن نعرب القسط، يجوز فيها أكثر من وجه، اذكر [47األنبياي:] (ڤ ڦ
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ڤ ڤ ڤ ڤ )( لكن ارفع صوتك، 00:48:25@لي وجهين ) 

 ، ما إعراب القسط؟[47األنبياي:] (ڦ

 (00:48:35@) ال الب:

ولماذا لم يجره بالالم؟ لو قال: ونضع الموازين للقسط، لكان هذا هو  الشيخ:

 ا صفة للموازين، كيف تكون صفة للموازين؟الكثير إذا كان مفعوالا ألجله، أو أهن

 (00:48:54@) ال الب:

لكن القسط هنا صفة أم مصدر؟ مصدر، والصفة إنما تكون بالوصف،  الشيخ:

فهل يوصف بالمصدر؟ أكمل الجواب، ممتاز، حتى اآلن جيد، هل يوصف 

 بالمصدر؟

 (00:49:15@) ال الب:

ا؟ الشيخ:  أبدا

 (00:49:18@) ال الب:

 عم، إال...ن الشيخ:

 (00:49:20@) ال الب:

المشتقات هي األوصاف، واألصل يف النعت، يف الصفة أهنا تكون  الشيخ:

باألوصاف، بالمشتقات، باألوصاف العاملة عمل فعلها، لكن هل يوصف 

بالمصدر، أنت قلت اآلن إن القسط صفة، يجوز أن تكون صفة، نضع الموازين: 

 فة وهي مصدر؟مفعول به، القسط: صفة، كيف تكون ص

 (00:49:47@) ال الب:
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ا، أنت نحوي، أريد أن توجهها  الشيخ: لكن أنت نحوي اآلن، لست مفسرا

ا نحويًّا.  توجيها

 (00:49:57@) ال الب:

أنا أريد أن تحصل على الجائزة، من يكمل الجواب؟ تكمل الجواب،  الشيخ:

 يد.لك أم لمبارك هي؟ لمبارك هي، طيب هيا، اسمع يا مبارك لكي تع

 (00:50:14@) ال الب:

يمكن أن تكون صفة بتأويله بالمشتق... )القاسطة(، فقط ما فيه تعليل  الشيخ:

 آخر؟

 (00:50:28@) ال الب:

 من أجل القسط، من أين أتيت بكلمة البالغة؟ الشيخ:

 (00:50:36@) ال الب:

عدٌل، يعني... طيب، الوصف بالمصدر جائز على تأويلين: إما أن  الشيخ:

د أن ُتأولها بوصف، واألفضل من ذلك أن تريد هبا المبالغة، كقولهم: رجل تري

ا، يعني كأنك جعلته العدل نفسه، هذا من باب المبالغة، نعم.  عدٌل، ورجٌل رضا

ا  ا بأل واقعا وهذا هو المتبادر، ويجوز أن نجعله مفعوالا ألجله فيكون معرفا

حينئٍذ لقيل: ونضع الموازين مفعوالا ألجله على القليل، ولو جاء على الكثير 

 للقسط، أي للعدل.

 رومية.جتفضل يا مبارك، هذا شرح اآل

، تفضل يا أخي، [264البقرة:] (ى ائ ائ ەئ ەئ): وقال 

 المفعول له...
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 (00:51:46@) ال الب: 

 من أي األنواع، مجرد أو محلى بأل أو مضاف؟ مضاف. الشيخ:

نواع؟ ، خشيَة، من أي األ[31اإلسراي:] (چ چ چ چ ڇڇ)

 مضاف.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )تأملوا يف سورة قريش: 

 (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .[4-1قريش:]

ا، آلفت الشيء، قريش ماذا كانت تألف؟  إيالف هذا مصدر، آلف يؤلف إيالفا

رحلة الشتاء والصيف، رحلة يف الشتاء ورحلة يف الصيف، ثم إيالف ُجرت بالالم 

أين الفعل المعلَّل؟ نعم،  ،[1:قريش] (ٱ ٻ)الدالة على التعليل 

 تفضل.

 (00:52:45@) ال الب:

هذا قول، وهو قول ضعيف، لمخالفته المعنى، وألهنما سورتان  الشيخ:

 سورة واحدة، وقول آخر، من يعرف؟ 
ّ

منفصلتان، وإن كانتا يف مصحف ُأبي

 تفضل.

 (00:53:03@) ال الب:

لة الشتاء والصيفة، يعني فليعبدوا، نعم، فليعبدوا رهبم إليالفهم رح الشيخ:

فليعبدوه من أجل إيالفهم؛ ألهنا نعمة أنه جعلهم يألفون هاتين الرحلتين، وفيهما 

ا فاإليالف علة للعبادة، فهل يجوز نصبه  خير كثير لهم، فليعبدوا رهبم إليالفهم، إذا

 على أنه مفعول له، أو يجب جره بالالم؟ هنا مجرور بالالم.
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 (00:53:49@) ال الب:

هو مصدر، ومعلِّل، هل هو متحد يف الفاعل؟ من الذين يجب أن  شيخ:ال

ا متحدان يف الفاعل، متحدان  يعبدوا اهلل؟ هم، قريش، والذين يألفون الرحلتين؟ إذا

الرحلتين، فهما مختلفان يف  نيف الوقت؟ ال، ليعبدوا رهبم ألن اهلل جعلهم يألفو

 الوقت.

اعجبوا إليالف قريش الرحلتين،  -واهلل أ علم–إن المعنى  وقيو قول آخر:

 نعم.

 (00:54:31@) ال الب:

 تقصد يف المعنى أم يف اإلعراب؟ الشيخ:

 (00:54:32@) ال الب:

يف اإلعراب، الالم حرف جر، وإيالف: اسم مجرور، وال يجوز  الشيخ:

النصب هنا الختالفهما يف الوقت، أما إذا طلبت المعنى فالمعنى عند المفسرين، 

 نعم.

 (00:54:50@) لب:ال ا

مفعوالا ألجله ألن فيه إعراب صناعي، إعراب صناعي ال، ما ُيعرب  الشيخ:

 مفعول ألجله، قل: جار ومجرور.

، أين [114الن اي:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)قال تعالى: 

المفعول ألجله؟ مضاف أو مجرد؟ أو محلى بأل؟ وأين المضاف إليه؟ مرضاة، 

ا، هذا يسمى تعدد  ،[114الن اي:] (ٹ ٹ ٹ)ولفظ الجاللة  أيضا

 اإلضافة.
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 ثم يقول:  

 ُير ىىىِ حيىىىاي وُير ىىىَ مىىىن مهاب ىىى 

 

 فىىىىىىىال ُيكّلىىىىىىىم إال حىىىىىىىين يب  ىىىىىىىم 

 : ا  أوال  ؟ وثانياا: يغَضى من مهابته، ُيغضى بسبب مهابته، إذا ما إعراب حياءا

فالمهابة مصدر معلل، وقد ُجر بِمن، هل يجوز نصبه؟ أريد اإلجابة على السؤالين، 

؟فيه هدية،   تفضل، ما إعراب حياءا

 (00:56:05@) ال الب:

مفعوٌل له؛ أي يغضي بسبب حيائه، ال بسبب خوفه أو بسبب آخر،  الشيخ:

 وُيغضى من مهابته، هل يقال: ُيغضى مهابةا له، يعني ُيغضى بسبب مهابته؟

 (00:56:31@) ال الب:

، ويف مصدر، ُمعلِّل، متفقان يف الفاعل )ُيغضى( الفاعل هو الناس الشيخ:

 الزمان؟

 (00:56:44@) ال الب:

ا يجوز أن تقول: يغضي حياءا وُيغضى مهابةا منه؟ طيب. الشيخ:  إذا

(؟ ؟ هل يصح إعراب آخر يف حياءا )ُيغضي حياءا  بقي إعراب آخر يف حياءا

 (00:57:01@) ال الب:

 حال، يعني يغضي مستحياا، لكن بعيد، هناك إعراب أقرب. الشيخ:

 (00:57:11@) ال الب:

تمييز، يغضي من الحياء، أو مفعول مطلق، هذا قريب، مفعول مطلق  الشيخ:

 قريب، يعني يغضي إغضاء حياء، نعم، تفضل.

 (00:57:29@) ال الب:
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قد يأيت حاالا لكن على التأويل، والتأويل ما نلجأ إليه، وهناك أعاريب  الشيخ:

 تؤوله بيغضي مستحياا.أقرب منها، إذا أّولته بالحال البد أن تؤوله بمشتق، يعني 

تقول: اشرتكت يف الرحلة لمشاهدة اآلثار، هذا المصدر مجرور، هل يصح 

 نصبه على المفعول له؟

 (00:58:03@) ال الب:

 لم؟ الشيخ:

 (00:58:06@) ال الب:

 الختالفهما يف ماذا؟ الشيخ:

 (00:58:11@) ال الب:

اذا؟ يف الوقت أو يف اشرتكت يف الرحلة لمشاهدة اآلثار، يختلفان يف م الشيخ:

 الفاعل؟ يف الوقت، زمن المشاهدة يختلف عن زمن االشرتاك.

 قال: 

ىىىىىا َوَرب النَىىىىىا  َأب كِىىىىىِ  فمىىىىىا جثع 

 

َيا اع ىىىىراين  ن  ىىىىا َعَلىىىىَ الىىىىد  ص   َواَل ِحر 

ا على   ا، أين العامل فيه؟ أبكي، وكذلك وال حرصا أين المفعول ألجله؟ جزعا

 الدنيا اعرتاين.

، يقولون: المعنى: أقم الصالة من [78ي:اإلسرا] (ڤ ڦ ڦ ڦ)

أجل دلوك الشمس، الدلوك أي الزوال، إذا توسطت الشمس يف قلب السماء، فإذا 

بدأت تذهب إلى جهة الغرب ُيقال: دلكت، يعني تحركت عن قلب السماء، أو 

ا إذا تحركت إلى جهة الغروب دخل وقت  يقولون: كبد السماء، هذا الدلوك، وطبعا

 الظهر.
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، دلوك هذا مصدر، دلك يدلك [78اإلسراي:] (ڦ ڦ ڤ ڦ) 

ا، أي تحرك، وقد ُجر بالالم، هل يصح نصبه على المفعول له؟ تفضل، هل  دلوكا

 يصح؟ توافرت فيه الشروط األربعة؟

 (00:59:44@) ال الب:

 هناك مخالفون، تفضل. الشيخ:

 (00:59:50@) ال الب:

 ال يصح، لماذا؟ الشيخ:

 (00:59:52@) ال الب:

 لم يتحدا يف ماذا؟  لشيخ:ا

 يف الزمن. ال الب:

فسر لي كيف لم يتحدا يف الزمن؟ لم يتحدا يف الزمان تعني القيام  الشيخ:

 والدلوك، قيام الصالة، والدلوك، ما الفرق بينهما؟ أيهما األسبق؟

 (01:00:16@) ال الب:

 صالة الظهر قبل الدلوك أم بعد الدلوك؟ الشيخ:

 (01:00:20@) ال الب:

 طيب، تفضل. الشيخ:

معنى اآلية واضح يا إخوان؟ إذا دلكت الشمس، فقد دخل وقت الظهر، ال 

جوز النصب على المفعول له لفقد بعض الشروط، ما الشروط التي ُفقدت؟ 

، فسر لي كيف اختالف الفاعل، القيام أو إقامة الصالة  اختالف الفاعل أوالا

 [78إلسراي:ا] (ڤ ڦ)والدلوك، ما فاعل إقامة الصالة؟ 

 المخاَطب. ال الب:
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 أنت المخاطب، والدلوك ما الذي يدلك؟ الشيخ:

 الشمس. ال الب:

الشمس، فاختلفا يف الفاعل، ويف الزمن اختلفا أم اتفقا؟ يجوز أن  الشيخ:

 تصلي يف وقت الدلوك أم بعد الدلوك.

 (01:01:11@) ال الب:

ا اتفقا أم اختلفا؟ ما السابق؟ الدلوك أ الشيخ:  م الصالة؟إذا

 (01:01:16@) ال الب:

ا فقد اختلفا  الشيخ:  يف الفاعل واختلفا يف الزمان. -أي الفعل والعلة–إذا

ثم بعد ذلك إن كان هناك سؤال، أو نأخذ بعض األبيات ونتمرن عليها، فيه 

 سؤال يا إخوة يف المفعول له؟

 قال الشاعر:

 ك بىىىىىىىىق إليىىىىىىىىك مىىىىىىىىن بلىىىىىىىىدي

 

 ك ىىىىىىىىىىىىىاب ُموَلىىىىىىىىىىىىى م َكِمىىىىىىىىىىىىىد 

 اكىىىىىىىىىىىف العينىىىىىىىىىىىينكئيىىىىىىىىىىىبم و 

 

 بالح ىىىىىىىىىىىىىىىىىىراو منُىىىىىىىىىىىىىىىىىىردِ  

 يؤرقىىىىىىىىىىى  لهيىىىىىىىىىىىب الشىىىىىىىىىىىوق 

 

 بىىىىىىىىىىىىين ال ىىىىىىىىىىىىحر والكبىىىىىىىىىىىىد 

 فيم ىىىىىىىىىىىىىك قلبىىىىىىىىىىىىى  بيىىىىىىىىىىىىىدم  

 

 ويم ىىىىىىىىىىىىىح دمعىىىىىىىىىىىىى  بيىىىىىىىىىىىىىدِ  

 طيب.. 

 ك بىىىىىىىىق إليىىىىىىىىك مىىىىىىىىن بلىىىىىىىىدي

 

 ك ىىىىىىىىىىىىىاب موّلىىىىىىىىىىىىى م كمىىىىىىىىىىىىىد 

 ما إعراب كتاب؟ 

 (01:02:20@) ال الب:

 تقول مصدر، هذا نوعه، وإعرابه؟ الشيخ:
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 (01:02:26@) ال الب: 

 لى ماذا؟ المنصوبات كثيرة؟منصوب ع الشيخ:

 (01:02:30@) ال الب:

مفعول مطلق، أال يصح أن يقال: مفعول به، كقولك: كتبت الواجب؟  الشيخ:

يعني هل كلمة كتاب هنا يف البيت مصدر، أم اسٌم ليس بمصدر؟ يعني هل كتاب 

يريد به الكتاب، سواء كتاب وحتى هذا يسمى كتاب، أي مكتوب، المكتوب 

، فإذا أردت بالكتاب المكتوب، فهذا مصدر أو اسم؟ هذا اسم ليس يسمى كتاباا

بمصدر، فإذا أردت االسم تقول: كتبت كتاباا أي ألفت كتاباا، فما إعراب كتاباا يف 

 قولك: كتبت كتاباا هنا؟ يعني كتبت مكتوباا، هذا مفعول به.

كتبُت  لكن إذا أردت بـ كتاباا الكتابة، يعني الفعل، فعلك أنت الذي فعلته،

كتابةا، فهذا هو المصدر وإعرابه مفعول مطلق، وهذا هو األظهر يف البيت، كتبت 

كتابة موّلٍه، موله: مفعول به، وكمد: صفة، وكئيب: صفة ثانية، صفة ثانية أم صفة 

 أخرى؟

 (01:04:00@) ال الب:

نعم، تقول: أخرى إذا لم توجد ثالثة، فإن وجدت ثالثة قل: ثانية، يعني  الشيخ:

و كان عندك شيئان تقول: األول واآلخر، وإذا كان عندك أكثر تقول: األول والثاين ل

 والثالث، هذه صفة ثانية.

 واكف العينين: ثالثة، بالحسرات منفرد

 (01:04:27@) ال الب:

صفة رابعة، يعني كمٍد كئيٍب واكف العينين منفرد، بالحسرات جار  الشيخ:

منفرٍد بالحسرات، )كمٍد وكئيٍب وواكف  ومجرور متعلق بماذا؟ بمنفرٍد، يعني
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 العينين ومنفرٍد(

ا فعلية، ما إعراب هذه الجملة  ثم قال: يؤرقه لهيب الشوق، هذه جملة طبعا

 الفعلية؟

 (01:05:00@) ال الب:

 حاٌل من ماذا؟ الشيخ:

 (01:05:03@) ال الب:

 كتاب موّله كمٍد يؤرقه، حال أو صفة؟ الشيخ:

 (01:05:10@) ال الب:

موّلٍه نكرة، يكون صفة، لو كان معرفة لكانت الجملة بعد المعرفة  شيخ:ال

، والجملة بعد النكرة صفة.  حاالا

 يؤرقىىىىىىىىىىىىىى  لهيىىىىىىىىىىىىىىب الشىىىىىىىىىىىىىىوق

 

 بىىىىىىىىىىىىىين ال ىىىىىىىىىىىىىحر والكبىىىىىىىىىىىىىد 

كل ما تعلق بالمريء، يعني األحشاء الداخلية كالقلب والرئتين تسمى  ال حر: 

 السحر، يقول: بين السحر والكبد.

 فيم ىىىىىىىىىىىىىك قلبىىىىىىىىىىىىى  بيىىىىىىىىىىىىىدم 

 

 م ىىىىىىىىىىىىىح عينىىىىىىىىىىىىى  بيىىىىىىىىىىىىىدوي 

 يؤرقه لهيب الشوق فيمسح.ما نوع الُاي؟  

 عاطفة، هذه عاطفة.

هذا ما تيسر يف شرح هذا الباب باب المفعول له مع ما تيسر من التمثيل 

 والشواهد، واهلل أعلم.

 وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد، وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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  الدرس السمادس واألربعون
﷽ 

 

د هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله الحم

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد:

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبّياكم يف هذه الليلة؛ ليلة 

السادس من شهر ربيع اآلخر، من سنة إحدى وثالثين وأربعمائة وألف، االثنين، 

، يف حي الجزيرة بمدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل يف هذا الجامع جامع الراجحي

 .وتوفيقه الدرس السادس واألربعين من دروس شرح ألفية ابن مالك 

وال زال الكالم يا إخوان على المفاعيل، فتكلمنا يف الدرس الماضي على 

على المفعول فيه، وهو المسمى  -إن شاء اهلل تعالى-المفعول له، والليلة نتكلم 

، إذا عقد هذا الباب يف  أول الدرس نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك ظرفاا، ويف

 ثمانية أبياٍت، قال يف ذلك:

َف  ي ِ  َوُهَو ال ُمَ َمَ َظر 
ُعوُل فِ  ُ  باب: ال َم

نَا.303 ىىٌق َأو  َمَكىىان ُضىىم  ُف َوق  َِىىر   ال

 

ُمنَىىىىا  ُكىىىىث  َأو   َكُهنَىىىىا ام 
َرادم  فِىىىىِ بِىىىىاط 

ِ َهىىىَراَفان ِهىىىب ُ  بِىىىال وَ .304  ي ىىىِ  ُم
 اِقِع فِ

 

ِوِه ُمَقىىىىىىىىىىىَدَرا   َكىىىىىىىىىىاَن َوإاِلَ َفىىىىىىىىىىىان 

ىىىىقم َقابِىىىىٌو َذاَ  َوَمىىىىا.305   َوُكىىىىو  َوق 

 

َبُلىىىىىىىىىىُ  ال َمَكىىىىىىىىىىاُن إاِلَ ُمب َهَمىىىىىىىىىىا   َيق 

ىىُو ال ِجَهىىاِو َوال َمَقىىاِدير َوَمىىا.306   َنح 

 

َ  ِمىىن  َرَمىىَ  َمىى ىىِو َكَمر  ع 
ُِ  ِصىىي َغ ِمىىَن ال 
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ىىا أن َيَقىىعَوَشىىرُه َكىىوِن ذَ .307  ا َمِقي  

 

ىىىا لَِمىىىا فِىىىِ أصىىىِلِ  َمعىىىُ  اَجَ َمىىىع   َظرف 

ِف .308  ىىىا َوَشيىىىَر َظىىىر   َوَمىىىا ُيىىىَرى َظرف 

 

ِف    يف الُعىىىىىىىر 
فم  َفىىىىىىىَذاَ  ُذو َتهىىىىىىىر 

ِف الىىذى َلىىِثم.309   وشيىىُر ِذي الَ هىىر 

 

 ظرفيىىىىىىة  أو ِشىىىىىىبهها ِمىىىىىىن الَكِلىىىىىىم 

ىىَدرُ .310   َوَقىىد  َينُىىوُب َعىىن  َمَكىىانم َمه 

 

ُثىىىىىرُ َوَذا  ِف الَثَمىىىىىاِن َيك  ىىىىىِ َظىىىىىر 
 َ  فِ

ا: قال   ، هذا هو االصطالح باب المُعول في ، وهو الم مَ ظرف 

ا؛  : إن دل ظرف ومانالمشهور بين النحويين، أن يسمى مفعوالا معه أو يسمى ظرفا

: إن دل على مكان الفعل، وهذا هو ظرف مكانعلى زمان الفعل، أو ُيسمى 

 طالح البصريين.االصطالح المشهور، وهو اص

 وللكوفيين يف هذا الباب أسماء ُأخر غير مشهورة.

إنما ُسمي مفعوالا فيه ألنه اسم منصوب يدل على ما وقع الفعل  المُعول في 

 فيه.

الفعل الذي فعله الفاعل، قد تقصد أن تبين المكان الذي وقع فيه، أو الزمان 

يء الذي وقع فيه الفعل زماناا الذي وقع فيه، فتأيت بالمفعول معه، فإن كان هذا الش

 ُسمي ظرف زمان.

 بأنه االسم المنصوب الذي يدّل على زمان الفعل. ظرف الثمانفلهذا ُيعرفون 

بأنه االسم  ظرف المكانوإن دّل على مكانه فهو ظرف مكان، ولهذا ُيعرفون 

 المنصوب الذي يدل على مكان الفعل.

ت: جاء محمد، فعٌل وفاعٌل، فأنت إذا أردت أن ُتسند المجيء إلى محمد قل

وانتهت بذلك الجملة الفعلية، )جاء محمٌد(، فإذا أردت أن تبين سبب المجيء، 

ا(، أو )جاء محمٌد  : )جاء محمد اليوم(، أو )جاء محمد صباحا فإنك تقول مثالا

ا ومساءا هذه أسماء منصوبة، ماذا بّينت يف الفعل؟ بّينت  (، فاليوم وصباحا مساءا
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 ظرف زمان أو مفعوالا فيه.زمانه فُتسمى  

: )جلس محمٌد(، أسندت الجلوس إلى محمد، وانتهت بذلك  وإذا قلق مثال 

: )جلس محمٌد أمام  الجملة الفعلية، فإذا أردت أن تبّين مكان الجلوس قلت مثالا

الشيخ(، أو )جلس محمٌد فوق الكرسي(، أمام الشيخ بيان لمكان الجلوس، وفوق 

ا ظروف مكان.الكرسي بياٌن لمكان الجل  وس، فهي أيضا

وهبذا يتبين أن المفعول فيه كبقية المفاعيل قيٌد على الفعل، قلنا ذلك يف 

، الفعل إما أن تطلقه: )جاء كو المُاعيو هِ قيود علَ الُعوالمفاعيل السابقة، 

محمد، جلس محمد(، وإما أن تقيده، فإذا أردت أن تقيده فتنظر، ربما تقيده بذكر 

ا  زمانه أو بذكر مكانه، أو بذكر علته، بذكر سببه، لماذا جلس محمد؟ احرتاما

 للشيخ، هذا مفعول له، سبق بيان ذلك، ونحو ذلك.

 أما ابن مالك فإنه عّرف المفعول فيه بقوله يف البيت األول: 

نَا ىىىىىٌق َأو  َمَكىىىىىان ُضىىىىىم  ُف َوق  َِىىىىىر   ال

 

َرادم    فِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ بِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاط 

المكان اللذان ُضمنا يف تضميناا هو الوقت أو  فعّرف المُعول في  بقول : 

ا فالمفعول فيه )ظرف المكان وظرف الزمان( ال يكون إال من أسماء  ا، إذا مضطردا

 أو، يعني زمان، أو من أسماء المكان، وهذا قوله: وقٌق الزمان، وهذا معنى قوله: 

 .مكانٌ 

وهل كل أسماء الزمان، وكل أسماء المكان هي ظرف زمان وظرف مكان، 

 ظرف الزمان وظرف المكان؟ تنتصب على

ال، البد أن ُتضمن معنى يف، يعني أن يقدر قبلها كلمة يف، فإذا  قال ابن مالك:

قلت: )جاء محمد اليوم(، أي جاء محمد يف اليوم، يف هذا الزمن، أو )جاء محمد 

ا(، أي جاء محمد يف هذا الزمان، يف الصباح، أو )جلس محمد أمام الشيخ(؛  صباحا
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 يف هذا المكان الذي هو أمام الشيخ، فـ يف ُمقدرة هنا.أي جلس محمد 

فإذا لم ُتقدر كلمة يف، فإن اسم الزمان أو اسم المكان ال يكون ظرفاا، كما لو 

: )يوم الجمعة يوٌم مبارٌك(، فيوم الجمعة مبتدأ، ويوم مبارك خرب، أو )يوم  قلت مثالا

ا مكان، لكنه ليس بتضمين عرفة يوم مبارك(، أو قلَت: )البيت لمحمٍد(، البيت هذ

 يف، ليس بمعنى يف البيت، ال، البيت مبتدأ ولمحمٍد خرب.

: )بنيت بيتاا(، فبيتاا مكان، لكنه ليس ظرفاا هنا، ألنه ليس بالمعنى  ولو قلنا مثالا

بنيت بيتاا: بنيت يف البيت، وإنما بنيت فعل وفاعل، وبيتاا مفعول به؛ ألن البناء وقع 

 ليه، فهو مفعول به.فيه أم عليه؟ وقع ع

وكذلك قولهم: )شهدت يوم الجمل(؛ شهدُت: فعل وفاعل، الشهود وقع يف 

يوم الجمل أم وقع على يوم الجمل؟ عليه، فيوم الجمل مشهود أم مشهود فيه؟ 

ا مفعول به، وليس مفعوالا فيه.  مشهود، إذا

زيٌد يوم بخالف قولك: )ُقتل زيٌد يوم الجمل(؛ أي ُقتل يف يوم الجمل، أو )فّر 

 الجمل(، أو )انتصر زيٌد يوم الجمل(، أي فيه، أما شهدت يوم الجمل مفعوٌل به.

 )تذكرت يوم الجمل(، به أو فيه؟ مفعوٌل به.

ا فقول : ُضمن معنَ يف، هذا اح راو يف ال عريف، اح راو من أمرين؛ األول:  إذ 

 يل.أسماء الزمان والمكان التي ال ُتقدر يف قبلها، كما قلنا قبل قل

ا احرتاٌز من أمٍر آخر، وهو: أسماء الزمان والمكان التي قبلها يف، يعني  وأيضا

ُصرح بكلمة يف قبلها، كقولك: )صمت يف يوم الخميس، أو سافرت يف يوم 

ا، والظرف  ا ومجرورا ا، ما ُتعرب ظرفاا، وإنما ُتعرب جارًّ االثنين(، هنا ما ُتعد ظرفا

كن يف االصطالح ال ُتعرب ظرفاا وإن كانت والجار والمجرور أخوان يف النحو، ل

 تأخذ األحكام.
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ا يف التعريف:    ثم قال أخيرا

نَا ىىىىىٌق َأو  َمَكىىىىىان ُضىىىىىم  ُف َوق  َِىىىىىر   ال

 

َرادم    فِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ بِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاط 

ا، مقوله: باطراٍد يعني أن تض  ا مضطردا ين يف، تقدير يف، البد أن يكون تقديرا

: أمام، وخلف من أسماء المكان ُتقدر  معها يف، مع كل األفعال، تقول: فقولك مثالا

)جلست أمام زيد، وقمت أمام زيد، ونمت أمام زيد، وكتبت أمام زيد(، يف 

ا؛ ألن يف هنا ُتقدر قبله  ا أمام هذا يمكن أن يقع ظرفا مضطردة مع كل األفعال، إذا

 باضطراد.

: ا،  وكذلك لو قلق مثال  ا، وسافرت صباحا ا، تقول: )جئت صباحا صباحا

ا ا(، التقدير مضطرد.ودرست صباحا  ، ونمت صباحا

وهذا احرتاز من نحو قول العرب: )دخلت الدار، أو دخلت البيت، أو دخلت 

الشام، أو سكنت الشام(، دخل وسكن، )دخلت الدار وسكنت الشام(، الدار 

والشام هنا هل هما بمعنى يف أي دخلت يف الدار وسكنت يف الشام؟ نعم، هنا على 

 معنى يف.

والشام يضطرد معهما تقدير يف بحيث تقول: زرعت الشام يعني  لكن هل الدار

فيه، نمت الشام، أي فيه، نمت البيت، بقيت البيت بمعنى فيه، هل كلمة يف تقديرها 

مضطرد مع كلمة البيت وكلمة الشام؟ ال، وإنما هذا أسلوب مسموع، هنا يف 

عرب أهنم ُحذفت، يف مع كلمة دخل مع البيت، وسكن مع الشام، ُسمع عن ال

 يحذفون يف.

يقولون: )دخلت يف البيت، ودخلت البيت(، و)سكنت يف الشام، وسكنت 

الشام(، فإذا حذفت يف ماذا سيكون؟ ماذا سيحدث؟ الفعل حينئٍذ سيتعدى بنفسه 

 إلى المفعول به وينصبه.
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ا فالبيت والشام حينئٍذ مفعوٌل به، ويقول بعضهم: مشبه بالمفعول به، يعني  إذا

 تصاب المفعول به ال المفعول فيه.منتصب ان

 (00:15:13@) طالب:

هذا معنى نزع الخافض، ما معنى نزع الخافض؟ أنك حذفت حرف  الشيخ:

الجر فاستطاع الفعل أن يصل بنفسه إلى هذا المفعول وينصبه، فإذا نصبه بنفسه 

ا مفعوالا به، يعني مفعوالا به حقيقةا أصالةا، أو مفعو خافض؟ به بعد حذف ال الا صارا

 بعد حذف الخافض، أو حذف الجار، يف المؤدى األخير أنه مفعول به.

ا من قول العرب: دخلت الدار، وسكنت الشام.  فقوله: باضطراد، قلنا: احرتازا

وبعد ذلك، بعد أن انتهينا من التعريف وعرفنا المفعول به، دعونا يا إخوان 

 نتأمل يف هذين المثالين، تقول:

قيامة(، صحيح أم خطأ؟ صحيح، )المسلم يخاف يوم )الكافر يخاف يوم ال

 القيامة(، صحيح أم خطأ؟ أال تخاف يوم القيامة؟

 (00:16:39@) طالب:

 أال تخاف يوم القيامة؟ الشيخ:

 (00:16:42@) طالب:

 (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ): نعم، ما المعنى؟ ألم يقل اهلل  الشيخ:
ا،[7اإلن ان:] ولهذا نعمل لهذا اليوم،  ، المؤمن يخاف يوم القيامة، يخافون يوما

لكي ننجو ونأمن، لكن ما معنى المؤمن يخاف يوم القيامة، والكافر يخاف يوم 

 القيامة؟ من يحاول يا إخوان؟ تفضل.

 (00:17:19@) طالب:
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أي يخاف يف يوم القيامة، فيوم القيامة مفعول فيه، يف يوم القيامة  الشيخ: 

 يخاف، والمؤمن يخاف يوم القيامة...

 (00:17:36@) طالب:

ا فهو مفعوٌل به، أي يخاف يوم القيامة، خوفه يقع على يوم القيامة،  الشيخ: إذا

فيوم القيامة مع المؤمن مفعول به، ويوم القيامة مع الكافر مفعول فيه، وعلى هذا 

ا هنا مفعوٌل به أم [7اإلن ان:] (ڀ ڀ ٺ ٺ ڀ)يكون قوله تعالى:  ، يوما

 مفعوٌل فيه؟ مفعوٌل به.

لجملة واحدة، ومع ذلك المعنى هو الذي يتحكم يف اإلعراب، فلهذا انظر ا

ا: اإلعراب وليد المعنى، والمعنى وليد اإلعراب.  يقولون دائما

 : ثم قال ابن مالك

ِ َهىىىىىىَرا ي ىىىىىىِ  ُم
 َفان ِهىىىىىىب ُ  بِىىىىىىال َواِقِع فِ

 

ِوِه ُمَقىىىىىىىىىىَدَرا   َكىىىىىىىىىىاَن َوإاِلَ َفىىىىىىىىىىان 

ى ناصبه، ما الحكم على حكم الظرف وعل يف هذا البيت تكلم  

اإلعرابي للظرف؟ يقول: النصب، ما ناصبه الذي ينصبه؟ الذي يعمل فيه النصب؟ 

قال: الذي يعمل فيه النصب، ناصبه، عامل النصب فيه هو الواقع فيه، هو الذي 

ا(، ما الذي وقع يف  يقع فيه، يقع يف زمانه، أو يقع يف مكانه، فإذا قلَت: )جئت صباحا

ا.الصباح؟ المجيء،  ا جاء، هذا الفعل هو الذي نصب صباحا  إذا

ا: قدم، وإذا قلت: يعجبني  ا(، فناصب صباحا : )قدم محمٌد صباحا فإذا قلنا مثالا

ا، الواقع  ا، ما الذي وقع يف الصباح؟ القدوم، محمٌد قادٌم إلينا صباحا قدومك صباحا

 يف الصباح: القدوم.

ا، ، وقد يكون مصدرا ا كغيرها من  هذا الواقع فيه قد يكون فعالا وقد يكون وصفا

المنصوبات، أي أن الذي يعمل فيه هو الفعل وما يعمل عمله، الفعل معروف، وما 
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 يعمل عمله: نريد بذلك الوصف، والمصدر، شرحنا ذلك يف أكثر من باب.

ا(،  ا(، والمصدر: )يعجبني قدومك صباحا فالفعل، كقولنا: )قدم محمٌد صباحا

ا، ، تقول: )محمٌد قادٌم  قدوم مصدر، قدم يقدم قدوما والوصف، اسم الفاعل مثالا

ا(.  إلينا صباحا

ا، وإما أن  ثم اعلم أن هذا الناصب للمفعول فيه، للظرف، إما أن يكون مذكورا

ا وهذا  ا كاألمثلة السابقة، وإما أن يكون محذوفا ا، إما أن يكون مذكورا يكون محذوفا

ا  مما تتميز به اللغة العربية ويكثر فيها، وهو حذف المعلوم، كل ما كان معلوما

ا جاز يف اللغة حذفه؛ ألن اللغة العربية لغة تقوم على اإليجاز واالختصار؛  مفهوما

ألهنا تحرتم عقل اإلنسان، ومعروف أن من أثقل األشياء على اإلنسان التكرار، 

ا  ا ومفهوما يقولون: تكرير الكالم أثقل من نقل األحجار، فإذا كان األمر واضحا

ا لماذا تكرره؟ لماذا تصرح به؟ ومع ذلك التصريح به جائز، وإن كان أقل ومعلوما 

 يف الفصاحة.

ا،  المهم أن العامل يف المفعول فيه يف الظرف قد ُيحذف، إما أن ُيحذف جوازا

ا كأن ُتسأل: متى تسافر؟ فتقول يف الجواب:  وإما أن ُيحذف وجوباا، فحذفه جوازا

ين، متى قدمت؟ فتقول: اليوم؛ أي قدمت اليوم، أو يوم االثنين، أي أسافر يوم االثن

 ُتسأل: أين جلست؟ فتقول: أمام زيد، وأين صليت؟ تقول: خلف اإلمام، وهكذا.

ويكون حذف الناصب واجباا إذا تعلق  وقد يكون حذف الناصب واجب ا؛

ا، ويقع هذا الكون العام  الظرف بكوٍن عام، يعني إذا كان الناصب للظرف كوناا عامًّ

رباا وصفةا وحاالا وصلةا للموصول، كررنا هذه المعلومة أكثر من مرة، تكلمنا خ

على الكون العام، وعلى الكون الخاص، وتوسعنا فيها عندما تكلمنا عن الخرب، 

ا ويقع جملةا.  وقلنا: إن الخرب يقع مفردا
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وهل يقع شبه جملة؟ قلنا: ال يقع شبه جملة، فإن وقع يف الظاهر شبه جملة  

محمد يف الدار أو محمد عندك، فإن الخرب كون عاٌم محذوف، أي محمٌد  كقولك:

 مستقرٌّ يف الدار، ومحمٌد مستقرٌّ عندك.

فاآلن نستفيد من تلك المعلومة هنا، فإذا قلت: )محمٌد عندك، أو محمٌد فوق 

السطح(، محمٌد مبتدأ، هل عندك الخرب؟ لو كانت الخرب لُرفعت، يعني عنُدك، 

لكن العرب ال ترفع، وإنما تنصب عنَدك، لماذا تنصب؟ ألنه ظرف ِعنُد، ترفع، 

مكان منصوب، أين ناصبه؟ الخرب المحذوف المقدر بالكون العام؛ أي محمٌد 

 مستقرٌّ عندك، هنا وقع خرباا.

: )رأيت  يقع صفة؟ نعم، يقع صفةا إذا كان الموصوف نكرة، كأن تقول مثالا

لما شرحناه من قبل أن الجملة وشبه  رجالا عندك، أو سلمت على رجٍل عندك(،

 الجملة إذا وقعت بعد النكرات فصفات، وإذا وقعت بعد المعارف فأحوال.

فشبه الجملة هنا وقعت بعد نكرة، )رأيت رجالا عندك، أو سلمت على رجٍل 

عندك(، ما إعراب عندك؟ عندك ظرف مكان، متعلقة بماذا؟ ما الواقع فيها؟ نفس 

لمكان، وإنما مررت برجٍل مستقرٍّ عندك، ورأيت رجالا الرجل هو الواقع يف ا

ا عندك.  مستقرًّ

، تقع حاالا إذا وقعت بعد معرفة؛ كأن تقول:  نقول: تقع خرباا وصفةا وحاالا

ا  ا مستقرًّ ا عندك، أو سلمت على محمٍد عندك(، أي رأيت محمدا )رأيت محمدا

ا عندك، أو مررت بمحمٍد مستقرًّ  ا عندك، ومن ذلك عندك، حالة كونه مستقرًّ

ا فهو  قولهم: )رأيت الهالل بين السحاب(، بين ظرف مكان، وجاء بعد معرفة، إذا

ا بين السحاب.  متعلق بحال، يعني رأيت الهالل مستقرًّ

كأن تقول: )جاء الذي عندك، أو أكرمت الذي عندك،  ويقع صلة  للموصول؛
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البد أن تقدر  أو رأيت الذي عندك(؛ أي جاء الذي استقر عندك، ومع الصلة

 الفعل، ومع غير الصلة يجوز أن تقدر الفعل، ويجوز أن تقدر االسم.

محمد عندك، تقدر االسم: محمد مستقر عندك، ومحمد استقر  فمع الخبر:

(، ويكون جملةا )استقر(، وكذلك الحال  ا )مستقرٌّ عندك؛ ألن الخرب يكون مفردا

ا أو فعالا  ا فتقدره مفردا ا وجملة، إذا  ، وكذلك الصفة تكون مفردُة وجملةا.يكون مفردا

أما صلة الموصول، فقد درسنا يف صلة الموصول أهنا ال تكون إال جملة، 

.  جملة اسمية وفعلية، فهنا البد أن ُتقدر فعالا لكي تكون جملةا فعليةا

ا بكوٍن خاص، الكون الخاص يريد به ما سوى مطلق  فإن كان الظرف متعلقا

مستقر، كائن، حاصل، هذه أكوان عامة، لكن كون  الوجود، مثل كلمة: موجود،

خاص يعني صفة معينة، مثل: جالس، نائم، يصلي، أكوان خاصة ما ُتعرف حتى 

 ُينّص عليها.

: )محمٌد جالٌس عندك(، محمد: مبتدأ، والخرب: جالس، وعندك:  كقولك مثال 

ظرف، ما العامل يف هذا الظرف؟ جالس، جالس هل يجوز أن ُتحذف؟ الكون 

، هلخاص ال يجوز أن ُيحذف إال إن دّل عليه دليل، والكون العام يجب حذفا

وذكره ِعي، يعني ما يصح أن تقول: محمٌد كائن عندك، أو مستقر عندك، هذا ِعي، 

 ما يقال.

 ثم قال ابن مالك بعد ذلك:

ىىىىىىىقم َقابِىىىىىىىٌو َذاَ  َوَمىىىىىىىا  َوُكىىىىىىىو  َوق 

 

َبُلىىىىىىىىىىُ  ال َمَكىىىىىىىىىىاُن إاِلَ ُمب َهَمىىىىىىىىىىا   َيق 

ىىىىى   ُو ال ِجَهىىىىىاِو َوال َمَقىىىىىاِدير َوَمىىىىىاَنح 

 

َمىىَ ِمىىن  َرَمىىَ  ىىِو َكَمر  ع 
ُِ  ِصىىي َغ ِمىىَن ال 

فبعد أن بّين ابن مالك أن الظرف ال يكون إال من أسماء الزمان وأسماء المكان  

ذكر لنا هنا ما يمكن، ما يجوز، ما يصلح أن ينتصب منها على الظرفية، أما أسماء 
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ب على الظرفية، كلها، إذا ُضمنت معنى يف جاز أن الزمان فكلها صالحة لالنتصا 

 تنتصب على الظرفية.

أي ال تدل على زماٍن معين؛  كلها، نعنِ بها سواي كانق مبهمةوعندما نقول: 

 كُمدة، وحين، ووقت، وزمن، وزمان، ونحو ذلك.

يعني تدل على زمن معين؛ كأسماء الشهور، وأسماء األيام،  أو كانق مخ هة،

تدل على زمان معين، أو صفر، رمضان، تدل على زمان معين، كل يوم الجمعة 

 ذلك يجوز ويصلح أن ينتصب على الظرفية الزمانية.

تقول: )سافرت يوم االثنين، وسافرت يومين، وصمُت رمضان(، فرمضان 

مفعول فيه أم مفعول به يف قولنا: صمت رمضان؟ مفعوٌل فيه؛ أي صمت يف 

 ،  ما يتعدى؛ ألن ال ُيتصور فيه أن ينصب مفعوالا به.رمضان، وصام فعل الزم أصالا

، يعني المبهم من أسماء الزمان َذا َ  َقابٌِو  َوق قم  َوُكو  وهذا قول ابن مالك: 

 والمختص.

ال  أما أسماي المكان، فإن المخ ص منها ال يهلح لالن هاب علَ الِرفية،

 ن أسماء المكان؟يمكن، ال يجوز أن ينتصب على الظرفية، ماذا نريد بالمختص م

ما له حدود، أو كما يقول بعضهم: ما له  المخ ص من أسماي المكان هو:

صورة، وحدود محصورة، مثل: مسجد، هذا مكان، لكنه مكان مختص؛ ألن له 

حدود معينة محصورة، مخصوصة، مثل: بيت، جامعة، قاعة، شارع، جبل، هذه 

ا مع ينة محددة، ثابتة، معروفة، كلها أماكن لكنها أماكن مخصوصة ألن لها حدودا

 فهذه ال يمكن أن تنتصب على الظرفية المكانية.

يعني ال يجوز أن تقول: )صليت المسجَد(؛ أي فيه، ال يمكن أن تقول: 

)أوقفت السيارة الشارع(، أي يف الشارع، ما يمكن أن تقول: )سكنت الجبل( 
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 بمعنى سكنت يف الجبل، ونحو ذلك.

ان فهو الذي يصح ويصلح لالنتصاب على الظرفية أما المبهم من أسماء المك

: ما ليس له حدوٌد معينة، كأمام، بىسماي المكان المبهمةالمكانية، المبهم، ونريد 

وخلف، أمام زيد هل له حد ينتهي إليه؟ من زيد إلى آخر الدنيا، أو آخر الكرة 

 األرضية، هذا كله أمام زيد، وال ما لها آخر، تدور.

وكذلك ميل، وفرسخ، وشرب، ومرت، هذه أسماء مكان  وكذلك قبل وبعد،

مبهمة، تقول: المرت، نعرف مقدار المرت، لكن هذا مرت، وهذا مرت، وهذا مرت، وهناك 

مرت، ليس معيناا، ما له حدود معينة، معروفة محددة، هذا يسمى عند النحويين 

ا، أما الذي ليس له حدود معينة حتى لو كان له حدود، لكن لي ا مختصًّ ست حدودا

ا.  معينة محصورة، هذا ُيعد مبهما

بالعين، فهذا يصح أن ينتصب على  اهذا معروف بالمقدار، لكنه ليس معروفا 

الظرفية المكانية، تقول: )جلست أمام الشيخ، وصليت خلف اإلمام، وسرت 

ا(، ونحو ذلك. ، ومشيت فرسخا  ميالا

 مة.كذلك: أمام، وخلف، ويمين ويسار، كلها من الظروف المبه

 :  وهذا هو قول ابن مالك

َبُل ُ  َوَما  ُمب َهَما إاِلَ  ال َمَكانُ  َيق 

ىىىىىُو ال ِجَهىىىىىاِو َوال َمَقىىىىىاِدير َوَمىىىىىا  َنح 

 

َمىىَ ِمىىن  َرَمىىَ  ىىِو َكَمر  ع 
ُِ  ِصىىي َغ ِمىىَن ال 

ذكر ابن مالك هنا للمبهم ثالثة أنواع، المكان المبهم ذكر له ثالثة أنواع؛ النوع  

ات، نحو الجهات، يريد بذلك الجهات الست، التي تسمى األول يف قوله: الجه

بالجهات الستة النسبية، وهي: أمام، وخلف، وفوق، وتحت، ويمين، ويسار، وما 

 يف معناها.
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فأمام، وقدام، وخلف ووراء، وفوق وأعلى، وتحت وأسفل، ويمين وذات  

ات، اليمين، ويسار وذات اليسار، وشمال وذات الشمال، كل ذلك يدخل يف الجه

 اسم يدل على جهة.

ا يف الجهات ما يدل على جهة مبهمة، يعني أسماء الجهات  ويدخل أيضا

الشائعة، ما يدل على شياع، مثل كلمة ناحية، اجلس ناحية زيد، وكلمة جانب، 

ا  اجلس جانب زيد، وكلمة مكان، اجلس مكاناا شرقي زيد، فكل ذلك يدخل أيضا

ا...يف أسماء المكان، وكذلك نحو: جهة، وت  لقاء، وإزاء، وشطر، وأيضا

 (00:39:45@) طالب:

ُقرب، هل قرب اسم مكان؟ ألست تقول: قُرب يقُرب قرباا، فهو اسم  الشيخ:

مكان أو مصدر؟ هذا مصدر، هذا سيأيت الكالم عليه، وقوع المصدر اسم مكان، 

هو ليس اسم مكان، هو مصدر، لكن... نعم، جوار، هذه كلها تدل على أماكن 

ا يف قوله: الجهات، نعم، ارفع صوتك. شائعة،  يعني مبهمة، فتدخل أيضا

 (00:40:35@) طالب:

الشمال، والجنوب والشرق والغرب يف وقوعها ظروفاا كالٌم طويل  الشيخ:

للنحويين، فإهنا إن وقعت ظروف مكان فإن المستعمل يف لغة العرب أن تأيت بالياء 

 
ّ

 البيت، وشرقي
ّ

المدينة(، ونحو ذلك، فإن لم تأت  المشددة، تقول: )اجلس غربي

ا وغرباا(، فإن  ، وذهبت جنوباا، وشرقا بالياء المشددة كقولك: )ذهبت شماالا

ا أي  ، فذهبت شرقا جمهور النحويين ال يعرهبا ظرف مكان، وإنما يعرهبا حاالا

ا، وذهبت جنوباا أي ُمجنباا، ونحو ذلك.  مشرقا

 ، جانب: ظرف مكان،[80ط :] (ڃ چ چ چ): قال 

هنا ليست ظرفاا ألهنا ُجرت، ، [52مريم:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)وقال: 
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 جار ومجرور.

قلنا ابن مالك ذكر ثالثة أنواع للمبهم من  هذا هو االسم المكان المبهم األول،

قال فيه: والمقادير، أسماء المقادير، كل  والثاينأسماء المكان، قال: الجهات، 

 ، أسماء قديمة تدل على مقادير.أسماء المقادير كثيرة؛ كميل، وبريد وفرسخ

ومن األسماء الحديثة التي تدل على المقادير: كمرت، وكيل، وهو تعريب كلمة 

ا شرب، وهو من طرف اإلهبام إلى طرف الخنصر،  كيلو، ونحو ذلك، وتقول أيضا

ا مقادير.  ويقال: فرِت وهو من طرف اإلهبام إلى طرف السبابة، فهذه أيضا

 مالك يف أسماء المكان المبهمة: ما ذكره يف قوله:مما ذكره ابن  والثالث

َمَ ِمن  َرَمَ ِمنَ  ِصي غَ  َوَما ِو َكَمر  ع 
ُِ  ال 

ا فالثالث: اسم المكان الذي صيغ من فعله، كقولك: مجلس، إذا قلَت:  إذا

)جلست مجلس زيٍد(، يعني جلست يف المكان الذي جلس فيه زيد، جلست 

مرمى زيد(، يعني رميت يف المكان الذي  مجلس زيٍد، و)قعدت مقعد زيد، ورميت

 رمى فيه زيد، )وذهبت مذهب زيد(، يعني يف المكان الذي ذهب فيه زيد.

، مقاعد جمع مقعد، [9الجن:] (ہ ہ ہ ہ ھ ھھ)وقال تعالى: 

نقعد يف هذه األماكن، وقالت العرب: )هو مني مقعد القابلة(، هل تعرفون القابلة؟ 

ا ع لى الوالدة، فتكون قريبة أم بعيدة أم متوسطة؟ قريبة التي تساعد النساء قديما

ا، يريد أن يقول: أنت مني قريب، أنت مني يف المكان الذي تقعد فيه القابلة، أي  جدًّ

 قريب.

وقالوا: )أنت أو هو منك مناط الثريا(، تريد شيئاا منه يقول: هو منك مناط 

مكان الذي ُتناط فيه، ُتعلق الثريا، الثريا النجم المعروف يف السماء، والمناط: ال

 فيه، هو منك مناط الثريا، يعني هو منك يف المكان الذي تناط به الثريا، أي بعيد.
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ويقولون: )أنت مني َمْزَجر الكلب(، ويقال: َمزِجر الكلب، أنت مني يف  

المكان الذي ُيزجر فيه الكلب، وتزجر الكلب إذا وصلك وعضك، أم إذا كان 

ا منك وال تخشا ه، أم إذا كان متوسطاا؟ متوسطاا، يعني أنت مني متوسط، ال بعيدا

ا، وال بعيد.  أنت قريب مني جدًّ

نصبهما على الظرفية قياسي مضطرد،  والنوعان األوالن )الجهاو والمقادير(:

 كما مّثلنا قبل قليل، وال داعي إلعادة ذلك.

وال يقاس فإنه سماعي،  أما النوع الثالث: وهو اسم المكان المهوغ من فعل 

إال إذا جاء مع فعله، إذا جاء مع فعله ينقاس، جلست مجلس زيد، وقعدت مقعد 

زيد، ورميت مرمى زيد، وذهبت مذهب زيد، ونحو ذلك، هذا ينقاس، أما غير 

 بعد ذلك: ذلك ال، ما ينقاس، وهذا هو قول ابن مالك 

ىىىىىا أن َيَقىىىىىع  َوَشىىىىىرُه َكىىىىىوِن َذا َمِقي  

 

ىىىا لَِمىىىا فِىىىِ أصىىىِل ِ    َمعىىىُ  اَجَ َمىىىع َظرف 

يقول: النوع الثالث: وهو اسم المكان المصوغ من فعله ال ينقاس إال بشرط،  

 وهو أن يأيت مع فعله، فإن لم يأت مع فعله فإنه ُيكتفى بالمسموع وال يقاس عليه.

 :  ثم قال ابن مالك

ِف  ىىىىىا َوَشيىىىىىَر َظىىىىىر   َوَمىىىىىا ُيىىىىىَرى َظرف 

 

ِف    يف الُعىىىىىىىر 
فم  َفىىىىىىىَذاَ  ُذو َتهىىىىىىىر 

ِف الىىىىىذى َلىىىىىِثموش   يىىىىىُر ِذي الَ هىىىىىر 

 

 ظرفيىىىىىىة  أو شىىىىىىبهها ِمىىىىىىن الَكِلىىىىىىم 

أن الِروف من حيث ال هرف وعدم ال هرف  يذكر لنا ابن مالك  

 نوعان:

هي الظروف المتصرفة، ويراد بالظروف المتصرفة هنا يف هذا  النوع األول:

زمان، الباب ما ُتستعمل ظرفاا وغير ظرٍف، وهذا كثير، ككلمة يوم، ووقت، و

وساعة، وأسماء الشهور، وأسماء األيام، هذه كلها تأيت ظروفاا وغير ظروف، فتأيت 
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ا(، وتأيت غير ظرف، تقول: )اليوم جميل،  ظرفاا كقولك: )جئت اليوم، وصمت يوما

 اليوم مبارك(، هذا مبتدأ وخرب، اليوم يوٌم جميل.

، تقول: )مضى اليوم(.  تأيت فاعالا

لنا قبل قليل، تقول: )أحب اليوم(، وغير ذلك، فهذا تأيت مفعوالا به، كما مثّ 

 ُيسمى بالظرف المتصرف.

 والنوع الثاين: الِروف شير الم هرفة: والِروف شير الم هرفة نوعان:

ا، ما لم تستعمله العرب إال ظرفاا، وهذه  :النوع األول ما ال ُيستعمل إال ظرفا

: أسماء قليلة، ككلمة قط، وككلمة َعوض، فكلمة قط للز مان الماضي، تقول مثالا

)ما سافرت إلى الخارج قط(، يعني يف كل الزمان الذي مضى لم أسافر إلى 

 الخارج.

وَعوض للزمان المستقبل، كأن تقول: )لن أترك الصالة َعوُض(، إنسان كان 

مقصر ومهمل لبعض الصلوات، فعندما تاب قال: لن أترك الصالة عوض، يعني 

ا بعد   اليوم.لن أترك الصالة أبدا

قط وعوض ظرفا زمان مبنيان، قط، فُيعربان إعراب المبني، فتقول: )ما 

سافرت إلى الخارج قط(، ظرف زمان يف محل نصب مبني على الضم، و)لن أترك 

 الصالة عوض( ظرف زمان يف محل نصب مبني على الضم.

هي الظروف التي ال ُتستعمل إال  :والنوع الثاين من الِروف شير الم هرفة

ا أو مجرورةا بِمن، كـ )عند، ولدى، ولُدن، وقبل، است عمالين، ال تستعمل إال ظرفا

وبعد، وأمام، وخلف(، فهذه الكلمات أسماء زمان ومكان، ولم ُتستعمل يف اللغة 

ا أو مجرورةا بِمن.  إال ظروفا

 



 

 
e 

g h 

f  364 
 ح ألفية ابن مالكشر

ا عن الظرف، فلهذا يسمونه: الشبيه بالظرف،   والجر بِمن ليس شيئاا بعيدا

: )جئت  ُتستعمل إما ظرف ا بالظرف، وهو الجر بِمن، فتقول مثالا أو استعماالا شبيها

قبل زيد، وجئت من قبل زيد(، وكذلك بعد: )جئت بعدك، وجئت من بعدك(، 

 .[4الروم:] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې)واهلل يقول: 

 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)وكذلك تحت وفوق، يقول: 
لست تحت ، فُجرت بِمن، وتقول: )جلست فوق الكرسي، وج[55العنكبوو:]

 البيت(، فتأيت ظرفاا وتأيت بِمن.

 .[65الكهف:] (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)وقال تعالى: 
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﷽ 

 

قلنا يا إخوان إن الظروف إما متصرفة وإما غير متصرفة، وغير المتصرف 

ا بِمن، كـ  نوعان: ما ال ُيستعمل إال ظرفاا كعوض وقط، وما ُيستعمل ظرفاا ومجرورا

 خلف، ولدى، ولُدن، ودون، ومع، ونحو ذلك.قبل، وبعد، وأمام، و

ا يف  ا فهذه الظروف )قبل وبعد( نسميها ظروفاا غير متصرفة، تسمى أيضا إذا

 النحو ظروفاا غير متصرفة.

 يف خاتمة هذا الباب... نعم. ثم يقول ابن مالك 

 (00:58:09@) ال الب:

يف هذه ابن عقيل عنده مشكلة يف شرح البيت، وإال هو ما يخالف  الشيخ:

 المعاين، لكن يخالف يف طريقة التقسيم.

 ثم قال ابن مالك يف خاتمة هذا الباب:

ىىىىَدرُ   َوَقىىىىد  َينُىىىىوُب َعىىىىن  َمَكىىىىانم َمه 

 

ُثىىىىىرُ   ِف الَثَمىىىىىاِن َيك  ىىىىىِ َظىىىىىر 
 َوَذاَ  فِ

فذكر ابن مالك من قبل أن الظرف ال يكون إال من أسماء الزمان وأسماء  

هناك أسماءا ليست بأسماء زمان، وال بأسماء المكان، ثم ذكر يف هذا البيت أن 

مكان، ومع ذلك قد تنوب عن أسماء الزمان وأسماء المكان يف االنتصاب على 

 الظرفية، فيقال هنا ما قلناه يف المفعول المطلق، تذكرون يا إخوان.
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أسماء ليس مصادر ومع ذلك تنتصب على المفعول المطلق بالنيابة عن  

 المصدر.

تصب على الظرفية إال أسماء الزمان والمكان، لكن هناك كذلك هنا ال ين

أسماء ليست بأسماء زمان وال مكان قد تنوب عن أسماء الزمان والمكان فتنتصب 

 على الظرفية، ومن ذلك المصدر، وهذا الذي نص عليه ابن مالك يف هذا البيت.

)جلست قرب زيد(، مع أن  المهدر قد ينوب عن ظرف المكان، كقولهم:

مصدر، َقُرب يقُرب ُقرباا، فقولهم: )جلست قرب زيد(، أي جلست مكاناا  ُقرب

قرب زيٍد، جلست مكاناا، مكاناا ظرف وقرب صفة، ثم حذفنا الظرف وأقمنا 

 الصف مقام الظرف، انتصبت انتصابه.

َدروقول ابن مالك:  ، يدل على أن هذا يف المكان َوَقد  َينُوُب َعن  َمَكانم َمه 

: )نمت جلوَس زيد(، يعني يف مكان  قليل، فلهذا ال ُيقاس عليه، يعني ال تقل مثالا

جلوس زيد، تقول المصدر سينوب، ال، إنابة المصدر عن المكان قليل، ال يقاس 

 عليه.

ُثرُ أما نيابة المصدر عن الزمان فهذا كثير، فلهذا قال:  ِف الَثَماِن َيك  ِ َظر 
، َوَذاَ  فِ

يك متى؟ طلوع الشمس، وطلوع هذا اسم كقولهم: )آتيك طلوع الشمس(، آت

ا؟ مصدر، لكن المعنى آتيك وقت طلوع  زمان أم مصدر؛ طلع يطلع طلوعا

 الشمس، ثم حذفنا الزمان وقت، فناب المصدر منابه وانتصب انتصابه.

فنُعرب آتيك طلوع الشمس، طلوع: ظرف زمان منصوب، وهو مضاف، 

لحاج(، يعني وقت قدوم والشمس مضاف إليه، وكذلك تقول: )آتيك قدوم ا

: )أزورك خروج النتائج(، يعني وقت خروج النتائج، وتقول  الحاج، ونقول مثالا

العرب: )انتظرتك حلب شاة، أو انتظرتك حلب ناقة(، أي انتظرتك زمن أو وقت 
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 حلب ناقة.

 وتقول: )انتظرين نحر جزور(، أو وقت نحر جزور، وهكذا.

مان والمكان يف االنتصاب على الظرفية وهناك أشياء ُأخر تنوب عن أسماء الز

غير المصدر، نذكر أهمها، فهناك أسماء العدد المميزة بالزمان والمكان، كقولك: 

)صمت خمسة أياٍم(، وخمسة اسم عدد، ليس بزمان وال بمكان، ومع ذلك 

 انتصب على الظرفية ألنه ُميز بزمان.

كان، ويقولون: أو )ِسرت خمسة أمتار(، خمسة: ظرف مكان ألنه ُميز بم

ا، عشرين:  (، سرت: فعل وفاعل، عشرين يوما ا ثالثين كيالا )سرت عشرين يوما

ا، ثالثين:  ا: تمييز، ثالثين فرسخا ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الياء، يوما

ا: تمييز.  ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الياء، فرسخا

ا عن أسماء الزمان والمكان يف االنتصاب عل ى الظرفية: ما ومما ينوب أيضا

أضيف إليهما، كل ما أضيف إليهما، أي ما أضيف إلى الزمان وما أضيف إلى 

المكان، كقولك: )صمت كل اليوم(، أو )صمت جميع اليوم(، أو )صمت أول 

 اليوم(، فصمت كل اليوم، كل ظرف زمان، وهو مضاف، واليوم مضاف إليه.

إلى زمان، وتقول:  وتقول: )صليت آخر الليل(، آخر ظرف زمان ألنه أضيف

)جئتك أول النهار(، وتقول: )سرت بعض ميٍل(، وهكذا، فكل ما أضيف إلى 

 زمان أو مكان جاز أن ينتصب على الظرفية.

صفتهما؛ صفة  ومما ينوب عن الثمان والمكان يف االن هاب علَ الِرفية:

 الزمان وصفة المكان.

(، انتظرتك: فعل وفاعل ومفعول، زماناا: ظرف  تقول: )انتظرتك زماناا طويالا

: صفته، لك أن تحذف هنا الظرف وأن تقيم الصفة مقامه، فتقول:  زمان، طويالا
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ا، وقال   ا(، أي صمت زماناا أو وقتاا كثيرا (، وتقول: )صمت كثيرا )انتظرتك طويالا

.[88البقرة:] (وئ وئ ۇئ)تعالى:   ، المعنى واهلل أعلم: يؤمنون وقتاا قليالا

، المعنى واهلل أعلم: [82ة:ال وب] (ژ ڑ ڑ ک)وقال: 

ا. ، وليبكوا وقتاا كثيرا  فليضحكوا وقتاا قليالا

فإن قلَت: سبق أن ذكرنا هذه الشواهد وأمثالها يف المفعول المطلق على 

 ، ا قليالا ، فليضحكوا ضحكا ، ويؤمنون إيماناا قليالا ا طويالا تقدير: انتظرتك انتظارا

ا نحويًّا، من يجوز فيه  األسلوبفالجواب عن ذلك: إن هذا  التخريجان جوازا

حيث النحو: الوجهان والتخريجان جائزان، والذي قد ُيرجح أحدهما على اآلخر 

 المعنى، تدقق يف المعنى فقد تجد يف المعنى ما ُيرجح أحدهما على اآلخر.

ا ما يذكرون يف مثل هذه اآليات  ومع ذلك فتجد أن المعربين والمفسرين كثيرا

 الوجهين بإطالق.

 المدينة، فحذفت وتق
ّ

 المدينة(، أي سكنت مكاناا شرقي
ّ

ول: )سكنت شرقي

( ظرف مكان، وقال تعالى عن 
ّ

مكاناا وأقمت صفته مقامه، فقلت: )سكنت شرقي

، فمكاناا ظرف مكان، وشرقيًّا [16مريم:] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ)مريم: 

 صفته.

 ثم ننظر بعد ذلك لهذه الشواهد بسرعة يا إخوان، نبدأ.

، اسم الزمان أو [12يوسف:] (ۉ ې ې ې ې)قال تعالى: 

 المكان وإعرابه.

 (01:09:35@) ال الب:

ا وهو ظرف زمان. الشيخ:  غدا
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 .[18شافر:] (ٺ ٿ ٿ)وقال تعالى: 

 (01:09:49@) ال الب:

(، 01:09:59@أرسله معنا، معنا ظرف مكان، أحسنت! ما شاء اهلل ) الشيخ:

 ان؟أين اسم الزمان أو المك [18شافر:] (ٺ ٿ ٿ)

 (01:10:08@) ال الب:

 اسم الزمان يوم، لكن ما إعرابه؟ الشيخ:

 (01:10:14@) ال الب:

 هي مفعول، لكن به أو فيه؟ الشيخ:

 (01:10:20@) ال الب:

نعم، مفعول به، وليس المراد أن اهلل يأمر نبيه أنك يا محمد يف يوم  الشيخ:

إنما هو ينذر اآلن يف الدنيا، القيامة أنذرهم، ليس المعنى أنذرهم يف يوم القيامة، و

 ينذرنا يوم القيامة فهو مفعول به، وإن قلت مفعول فيه لبطل المعنى.

، [185آل عمران:] (ڻ ۀ ۀ ہ ہہ)وقال تعالى: 

 اسم الزمان يوم، وإعرابه؟

 (01:11:02@) ال الب:

 (ڱ ڱ ڱ)ظرف، يعني يف يوم القيامة، وقال:  الشيخ:
 ا إعرابه؟، فوق: اسم مكان، م[12األنُال:]

 (01:11:17@) ال الب:

 ظرف مكان. الشيخ:
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، أعرب اآلية [89النمو:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) 

 هم؟ ،[89النمو:] (پ پ پ ڀ ڀ)بسرعة، 

 مبتدأ. ال الب:

 وخربه؟ الشيخ:

 آمنون ال الب:

 هم آمنون، من فزٍع؟ الشيخ:

 جار ومجرور. ال الب:

 يومئٍذ، يوم؟ الشيخ:

 ان.يوم ظرف زم ال الب:

 ظرف زمان، أين ناصبه؟ وناصبه الواقع فيه، ما الواقع فيه؟ الشيخ:

 الفزع. ال الب:

ا ناصبه فزٍع، وهو فعل أم مصدر أم وصف؟ الشيخ:  إذا

 مصدر. ال الب:

َيْوَم  (54َوإِنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكافِِريَن ))نعم، أحسنت! وقال تعالى:  الشيخ:

ا يوم [54العنكبوو:] (َيْغَشاُهُم اْلَعَذاُب  ، تحيط هبم يف ذلك اليوم، غششتك، إذا

 ظرف زمان، لكن أين ناصبه؟

 (01:12:43@) ال الب:

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ) الشيخ:

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڄ ڄ
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 ، فعل أم وصف؟[54العنكبوو:] (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 (01:12:57@) ال الب:

 يط.وصف، اسم فاعل، أحاط يحيط فهو مح الشيخ:

، فوق [55العنكبوو:] (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

 وتحت هذه ظروف متصرفة أم غير متصرفة؟

 غير متصرفة. ال الب:

ڌ ڌ ڎ ڎ )غير متصرفة، تأيت ظرفاا ومجرورة بِمن، وقال تعالى:  الشيخ:

، ما إعراب يومئذ؟ يوم: ظرف، وهو مضاف، وإٍذ [15الم ُُين:] (ڈ ڈ

البد أن نفهم، لكي تستطيع أن تفهم المعنى، مضاف إليه، أين ناصبه العامل فيه؟ 

 ، ما الواقع يف ذلك اليوم؟ [15الم ُُين:] (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ)

 (01:13:52@) طالب:

 محجوبون، الحجب، ومحجوبون فعل أم وصف أم مصدر؟ الشيخ:

 (01:13:58@) ال الب:

 وصف، اسم مفعول، محجوب. الشيخ:

 ي اآلية.، أعرب ل[42األنُال:] (چ چ ڇڇ)وقال تعالى: 

 (01:14:10@) ال الب:

 مبتدأ، وأسفَل؟ الشيخ:

 (01:14:12@) ال الب:
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 مفعول فيه ظرف مكان، فلهذا ُنصب، أسفَل، أين الخرب؟ الشيخ: 

 (01:14:21@) ال الب:

 كوٌن عام، أي والركب كائن أو مستقر أو حاصل، أين ناصب أسفل؟ الشيخ:

 (01:14:41@) ال الب:

  المحذوف وجوباا.ناصب الظرف: الخرب الشيخ:

، [47الح :] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)قال تعالى: 

ا األولى: اسم زمان، ما إعرابه؟  يوما

 (01:15:05@) ال الب:

ظرف  [76البقرة:] (يب جتحت)اسم إن، هذا ليس ظرفاا هنا، و  الشيخ:

 مكان، ما إعرابه؟

 (01:15:15@) ال الب:

س شبه جملة؟ ما إعراب ظرف مكان البد أن يتعلق، متعلق بماذا؟ ألي الشيخ:

 شبه الجملة؟

 (01:15:23@) ال الب:

 وهذا الكون العام ما إعرابه؟ الشيخ:

 (01:15:27@) ال الب:

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )شبه الجملة كالجملة،  الشيخ:

 .[47الح :] (ٺ

 خرب. ال الب:
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پ پ ڀ )أم أنه كألف سنة؟  أخرب عن اليوم بأنه عند ربك؟ الشيخ:

 خرب: ألف سنة.، ال[47الح :] (ڀ ڀ ڀ

 (01:16:05@) ال الب:

صفة، نعم، قلنا الجملة وشبه الجملة بعد النكرات صفات، وبعد  الشيخ:

ا فهي  ،[48البقرة:] (ۇئ)المعارف أحوال، وعند ربك وقعت بعد  بعد نكرة، إذا

ا عند ربك، صفة. ا كائناا أو مستقرًّ  صفة، يعني: وإن يوما

 حين؟ ، ما إعراب[6النحو:] (ۉ ې ې ې ې ى ى)

 (01:16:38@) ال الب:

 وحين الثانية؟ الشيخ:

 (01:16:41@) ال الب:

 ظرف... ارفع صوتك. الشيخ:

 (01:16:48@) ال الب:

 (ۉ ې ې ې ې ى ى)ظرف، توافقه؟  الشيخ:
، حين األولى ظرف، موافقون على ذلك، حين تريحون ظرف زمان، [6النحو:]

 وحين الثانية؟ الشباب يف األخير.

 (01:17:14@) ال الب:

ا، الواو حرف عطف، وحين معطوف على  الشيخ: هذا معطوف وليس ظرفا

 الظرف األول.

 (01:17:25@) ال الب:
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 شبه الجملة قد ُتعطف، ما فيه إشكال. الشيخ: 

 (01:17:36@) ال الب:

 هذا الذي قلناه. الشيخ:

 (01:17:44@) ال الب:

حين الثانية: معطوفة هذا الذي قلته، قلت: حين األولى: ظرف زمان، و الشيخ:

 على الظرف األول، الواو حرف عطف، وحين معطوف على الظرف األول.

 ، أين اسم الزمان؟[1اإلن ان:] (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)

 (01:18:12@) ال الب:

 حيناا، اسم زمان، لكنه ليس ظرفاا، وإنما هو فاعل ألنه متصرف. الشيخ:

 ، ما إعراب كل؟[25إبراهيم:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)

 (01:18:40@) ال الب:

 بل تعرف، تؤيت أكلها حيناا. الشيخ:

 ظرف. ال الب:

 كل حيٍن. الشيخ:

 كل: ظرف. ال الب:

 كيف اكتسب الظرفية مع أنه ليس باسم زمان وال باسم مكان؟ الشيخ:

 باإلضافة. ال الب:

 باإلضافة، كل ظرف زمان وهو منصوب، وحيٍن مضاف إليه. الشيخ:
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 (01:19:03@) ال الب:

، ألن تؤيت ليس هو المأيت، المأيت األُكل، أما الحين فهو الواقع فيه ال الشيخ:

 اإلتيان، فهو مفعول فيه.

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقال تعالى: 

 ، أين الظرف؟[17الكهف:] (ڦ ڄ ڄ

 (01:19:39@) ال الب:

ا  الشيخ: إذا، هذه من الظروف التي لم نذكرها، ظرف يتضمن الشرط، دائما

ا ظرف آخر؟ظرف زمان لما يُ   ستقبل يف محل نصب، مبني على السكون، وأيضا

 (01:19:55@) ال الب:

 ذات اليمين وذات الشمال. الشيخ:

، ما [13الُرقان:] (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

 ؟[13الُرقان:] (ٺ ٺ ٺ)إعراب 

 (01:20:14@) ال الب:

 ارفع صوتك، مكاناا. الشيخ:

 (01:20:20@) ال الب:

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )؟ ظرف مكان، ُمقّرنين؟ ما إعراب مكاناا الشيخ:

 ، حال.[13الُرقان:] (ٺ

ا؟[61النمو:] (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)  ، ما إعراب قرارا
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 مفعول به. ال الب: 

 (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)ثاٍن، ألنه مجعول،  الشيخ:
 ، جعل خاللها.[61النمو:]

 (01:21:04@) ال الب:

ا؟ الشيخ:  مكان، أهنارا

 مفعول به. ال الب:

 [61النمو:] (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)ألول؟ ثاٍن، وا الشيخ:

 (01:21:25@) ال الب:

 [61النمو:] (ں ڻ ڻ ڻ)هنا، ويف الجملة السابقة  الشيخ:

 (01:21:38@) ال الب:

ما معنى جعل يف الجملة األولى؟ وجعل يف الجملة الثانية؟ جعل يف  الشيخ:

ا، وجعل يف الجملة الثانية  الجملة األولى بمعنى صيَّر، أّمن صّير األرض قرارا

ا خاللها، واهلل أعلم.  بمعنى خلق، خلق أهنارا

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ يظهر أنه ليس هناك وقت لقراءة األبيات، وإال 

 جهزت أبياتاا جميلة للحارث بن هشام المخزومي، تفضل.

 (01:22:18@) [4الروم:] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې) ال الب:

 اإلضافة.سندرسها يف باب  -إن شاء اهلل-هذه  الشيخ:

 (01:22:28@) ال الب:

ا لفظيًّا،  الشيخ: التضمن ال ُيشرتط فيه أن يكون تضمناا حقيقيًّا أن ُتقدره تقديرا
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بل يكفي فيه التضمن المجازي، فعند زيد، جلست عند زيد، فعند زيد هو المكان 

الذي عنده، فجلست عنده يعني جلست يف هذا المكان الذي عنده، فهو متضمن يف 

المجازي، لو كانت كما تظن لكانت يف محذوفة، وإنما هذا تضمن أو  بالمعنى

 تقدير.

 (01:23:20@) طالب:

نعم، قلنا دخل وسكن هاتان ُيحذف معهما يف، يقول: دخلت البيت،  الشيخ:

 ويقاس عليها على دخل، إذا فهي مفعول به.

 ن.واهلل أعلم، وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد، وعلَ آل  وأصحاب  أجمعي
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  الدرس السمابع واألربعون
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد: 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حّياكم اهلل وبّياكم يف ليلة االثنين، الثالث 

مائٍة وألف، نحن يف جامع عشر من شهر ربيع اآلخر من سنة إحدى وثالثين وأربع

الراجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السابع 

 .واألربعين من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 -كما سبق-ألن المُاعيو والكالم يا إخوان ما زال موصوالا على المفاعيل؛ 

يه، والمفعول له، ؛ وهي: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فخم ة

 والمفعول معه.

انتهينا من الكالم على أربعة مفاعيل، بقي المفعول الخامس وهو المفعول 

، ويف أولها نقرأ ما قاله إمامنا ابن -إن شاء اهلل تعالى–معه، وهو نصيب هذه الليلة 

 :إذ عقد الباب على خمسة أبيات، قال فيها  مالك 

ُعوُل   ُ  َمَع ُ  باب ال َم

ُعىىوال  َمَعىى   يُ .311  ُ  ن َهىىُب َتىىالِِ اَلىىَواِو َم

 

ىىىىرَِع     ىىىىَق ُم   ىىىىِو ِسىىىىي رِي َوال َ رِي  ىىىِ َنح 
 فِ
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ىىىِو َوِشىىىب ِهِ  َسىىىَبق  َذا.312 ع 
ُِ  بَِمىىىا ِمىىىَن ال 

 

ِل األحىىىّق   ىىىِ ال َقىىىو 
ىىىُب الَ بِىىىال َواِو فِ  ال نَه 

َهامم أو  َكي ىَف َنَهىب  .313   ُ
ى ِ َد َمىا اس   َوَبع 

 

نم مُ   ىىىىِو َكىىىىو  ع 
ُِ ىىىىُض ال َعىىىىَرب  بِ ىىىىَمرم َبع     

كِن  باِلَ َضع فم َأَحىق.314   َوال َع  ُف إِن  ُيم 

 

َ ىىىاٌر َلىىىَدى ضىىىعف ال نََ ىىىق  ىىىُب ُمخ   َوال نَه 

ُب إِن  َلم  َيُجِث ال َع  ُف َيِجب  .315   َوال نَه 

 

ىىىىىَماَر َعاِمىىىىىوم ُتِهىىىىىىب    َ ِقىىىىىد  إِض   َأِو اع 

 فيه خالف؟ 

 (00:02:01@) طالب:

 والنصب مختاٌر لدى ضعف النسق، أنا الذي أخطأت هنا. نعم، الشيخ:

هذا الباب باب المفعول معه، وهو من ألطف أبواب النحو؛ ألنه يدل على 

معنىا دقيق قد يحتاج العربي إلى بيانه؛ ألن المفعول معه كبقية المفاعيل قيٌد على 

: جاء محمدٌ  ا فتقول مثالا ، جئت، جاء فعله، فإما أن تطلق الفعل، أن تذكره مطلقا

الناس، وإما أن تقيد هذا الفعل )المجيء( بقيٍد من القيود، كأن تقيده بزمان، فهذا 

ظرف زمان، أو بمكان، فهذا ظرف مكان، أو تقيده بذكر سببه، فهذا المفعول له، 

ا  أو تقيده بذكر ما وقع عليه فهذا المفعول به، وربما تريد أن تذكر شيئاا كان موجودا

 ذا الفعل.والفاعل يفعل ه

ا  كأن تفعل االستذكار، فتقول: استذكرت، ثم تريد أن تبين شيئاا كان موجودا

 : ا معك، فتقول مثالا ا بصحبتك، كان موجودا وأنت تستذكر، كان موجودا

 )استذكرت والمصباَح(، أو )استذكرت والشمعَة(، أو )استذكرت والقمَر(.

ر أنت أيها المتكلم، فإذا قلت: )استذكرت والمصباح(، الذي فعل االستذكا

ا  طيب والمصباح ما عالقته بالفعل، باالستذكار؟ هو لم يفعله، وإنما كان موجودا

والفاعل يفعل هذا الفعل، يقولون: مفعول معه، يعني مفعوٌل االستذكار 

 بمصاحبته، مفعوٌل االستذكار بوجوده، وهو موجود.
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عل، فهذا هو المفعول وأنت تفعل هذا الف اتريد أن تبين أن شيئاا كان موجودا  

 .هو االسم المنهوب بعد واوم بمعنَ معمعه، ُيعرفونه فيقولون: 

ا، المنصوب: هذا حكمه، كبقية  هو االسم؛ فالمفعول معه إنما يقع اسما

المفاعيل، بعد واو بمعنى مع: هذا يميزه عن بقية المفاعيل، فالبد أن يقع بعد واو، 

استذكرت والمصباح(، أي استذكرت مع وهذه الواو تكون بمعنى مع، كقولنا: )

 :مصاحبته، مع وجوده، هذا هو قول ابن مالك 

ُعىىىوال  َمَعىىىى     ُ  ُين َهىىىُب َتىىىالِِ اَلىىىَواِو َم

 

ىىىرَِع     ىىىَق ُم   ىىىِو ِسىىىي رِي َوال َ رِي  ىىىِ َنح 
 فِ

، يخاطب أنثى فيقول لها: سيري، يأمرها، سيري سيري وال ريَق ومثاله:  

المخاطبة، فالفاعل ياء المخاطبة يف سيري، والطريَق، والطريق، الذي يفعل السير 

الطريق ال يفعل السير، فال يمكن أن نقول إن الواو هنا واو العطف، وإنما هي واو 

المعية بمعنى سيري مع الطريق، يعني ال تخرجي عن الطريق، وقوله: مسرعةا: 

 حال، فقط إكمال للبيت.

 عان:ولو تأملت يف املفعول معه لوجدت أنه نو 

ما ال يشارك يف الفعل، يعني ال يفعل الفعل، وهذا واضح،  فالنوع األول:

كقولنا: )استذكرت والمصباَح(، فإن المصباح غير مشارك يف االستذكار، لم 

 يفعل، لم يعمل االستذكار.

وكقولك: )ِسرُت والنيَل، وسريُت والقمَر، ومشيُت والصحراَء، سافرُت...( 

ء معك وأنت مسافر تريد أن تذكره لنا، قد تقول: أنت فعلت السفر، فيه شي

سافرت، وانتهى األمر، وربما تريد أن تبين أن شيء كان معك يف السفر، فتقول: 

، )سافرت واألوراَق، سافرت والمعاملَة( هذا معنى قد  )سافرت والحقيبَة( مثالا

 يقصد العربي إلى بيانه والنص عليه، فيستعمل المفعول معه.
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َر، تمشيُت والشاطئ( أمثلة كثيرة تدخل يف المفعول معه، )ركضت والسو

 )مشيت والجواَل، مشيُت والغباَر، مشيت والجريدَة، مشيت والكتاَب(، نعم.

 (00:09:15@) ال الب:

 بمعنى المصاحبة، أي كان يصاحبك وأنت تفعل هذا الفعل. الشيخ:

 (00:09:25@) ال الب:

 لو قلَت بجانبي... الشيخ:

 (00:09:31@) ال الب:

 نعم، يعني بمصاحبته. الشيخ:

 (00:09:38@) ال الب:

ا، نعم، هذا معنى المصاحبة، ما معنى المصاحبة؟ أنه كان موجودا  الشيخ:  اطبعا

وأنت تفعل هذا الفعل، )تمشيت والشاطئ(، يعني تمشيت بجانب الشاطئ، 

 )ركضت والسور(، يعني بمحاذاته، يفهم العربي المعنى.

َب(، لو قلنا: )سافرت وطلوع الشمس(، هذا مفعول معه؟ )انتظرتك والكتا

اسم منصوب بعد واو بمعنى مع، يعني سافرت مع طلوع الشمس، فيه مانع؟ ما فيه 

 مانع.

ا )سافرت وطلوع الشمس( ما إعراب طلوع هنا؟ مفعول معه، نعم، ارفع  إذا

 صوتك.

 (00:10:45@) ال الب:

ر جملة، ليست اسمية وال طلوع الشمس جملة أم غير جملة؟ غي الشيخ:

 فعلية، هذا مضاف ومضاف إليه.
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 )ُسجن زيٌد( هاتوا مفعول معه. 

 (00:11:04@) ال الب:

لو قلنا: )سافرُت والشمُس طالعٌة(، الواو حالية، والشمس طالعة  الشيخ:

، ولهذا نقول المفعول معه: اسم منصوب، اسم يعني ال  جملة اسمية وقعت حاالا

ا.يقع فعل، وال حرف، و  ال جملة، وال شبه جملة، ال يكون إال اسما

، لو وقع فعالا ال نعربه مفعوالا معه، وإنما نذهب  فلو وقع جملةا صارت حاالا

إلى الفعل المضارع الذي ينتصب بعد واو المعية، كقولك: )ال تنه عن الشيء 

َه عن وتفعَله(، يعني ال تنه عنه مع فعلك، وال تنه عن... ماذا يقول الشاعر؟ )ال تن

خلٍق وتأيَت مثله(، هذا مضارع له حكم آخر، هنا ليست واو معية، المضارع ينتصب 

ا منصوباا،  بعده، لكن ما نسميه مفعوالا معه، ما يكون مفعوالا معه إال إذا كان اسما

 نعم.

 (00:12:28@) ال الب:

طلوع الشمس، ليس شبه جملة، ليس ظرفاا هنا، طلوع، هل كلمة  الشيخ:

 هذا مصدر.طلوع ظرف؟ 

 (00:12:50@) ال الب:

ال، ما المراد بشبه الجملة؟ الجار والمجرور والظرف، ظرف الزمان  الشيخ:

ا، ليس شبه جملة، هذا ليس  والمكان، أما الطلوع هذا مصدر، طلع يطلع طلوعا

جملة، هذا مفرد، أي ليس جملة، مضاف ومضاف إليه، الجملة: إما جملة اسمية 

 فعل وفاعل، نعم. مبتدأ وخرب، أو فعلية

 (00:13:23@) ال الب:
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قد ينوب المصدر عن الظرف كما سبق هناك، لكن هنا لم ينُب، قد  الشيخ:

: )جئتك صالة العصر، أو انتظرتك نحر جزور (، هذا نعم؛  ينوب يف قولك مثالا

 ألنه على معنى وقت، لكن الواو هنا تمنع الظرفية.

 تم الموضوع.نعود إلى موضوعنا، نحن قلنا السجن وغير

 ال يبغون السجن. ال الب:

 اهلل يسرت، ُسجن زيٌد، هاتوا مفعوالا معه. الشيخ:

 وحظه. ال الب:

ا معه يف السجن، وقيَده، )ُسجن  الشيخ: وحظه، يعني ال أريد شيء كان موجودا

زيد والفئراَن(، والعرب تقول: )استوى الماُء والخشبَة(، ما معنى هذا المثل؟ 

ا كانوا يق يسون عمق األودية واألهنار ونحو ذلك بأن يضعوا خشبة يف مكان قديما

معين من النهر وعليها أرقام أو خطوط، موجودة اآلن يف أغلب األهنار، هذا 

المقياس معروف اآلن، ثم ينظرون كم صار؟ وصل إلى الرقم الفالين، الرقم 

 َة.الفالين، فإذا بلغ الماء رأس الخشبة، قالوا: استوى الماُء والخشب

ألن ما الذي ارتفع حتى استوى؟ الماء، أما الخشبة ما شاركت يف الفعل، ثابتة، 

ا فتقول: )استوى الماء والخشبة( يعني مع الخشبة، فهذا النوع األول من نوعي  إذا

 المفعول معه، وهو الذي لم يشارك يف الفعل.

، هو أن : هو ما يشارك يف الفعل-انتبهوا له– والنوع الثاين من المُعول مع 

ا يف الفعل، فُينصب على المفعول معه لُيدّل على أنه لم  يكون المفعول معه مشاركا

يفعل هذا الفعل بقصٍد تام، أو إنما فعله من أجل الفاعل اآلخر، وبالمثال يتضح 

ا(، الفعل الذي عندنا: السفر، سافر محمٌد،  المقال، لو قلنا: )سافر محمٌد وزيدا

ا.  محمد فعل السفر، وزيدا
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ننظر إلى زيد، هل شارك يف الفعل، شارك يف السفر؟ فعله؟ نعم، فعله، فإذا  

قلت: )سافر محمٌد وزيٌد( فجعلت الواو عاطفة، ورفعت، الواو العاطفة ُتشّرك، 

، متشابه، وٍ تجعل الذي بعدها كالذي قبلها، معنى ذلك أهنما سافرا بقصٍد متسا

السفر وفعله، وينبغي أن تقول:  يعني أن األول قصد السفر وفعله، والثاين قصد

 )سافر محمٌد وزيٌد(.

ا(، علمنا أن محمد هو الذي قصد السفر وفعله،  فإذا قيل: )سافر محمٌد وزيدا

وأما زيد فقد فعل السفر لكن ليس بقصٍد تام، ربما أن محمد هو الذي عرض عليه 

ما سافر السفر، واستحثه حتى سافر معه، فلو لم يسافر محمد لم يسافر زيد، وإن

زيد من أجل محمد، فزيد يف النهاية سافر أم لم يسافر؟ فعل الفعل أم لم يفعله؟ 

فعل، ولكن ليس بقصٍد تام، ليس كقصد محمد، فهما متشاركان يف الفعل، لكنهما 

 مختلفان يف القصد.

فإذا أردت أن تبّين ذلك، الفصاحة تقتضي أن تنصب الثاين على المفعول معه، 

ا(، فنفهم أن زيد وإن فعل السفر، إال أنه لم يقصده فتقول: )سافر مح مٌد وزيدا

ا كقصد األول. ا تامًّ  قصدا

ولو رفعت وقلت: )سافر محمٌد وزيٌد( لصح الكالم؟ نعم، لصح؛ ألهنما فعال 

 بعد قليل. -إن شاء اهلل–السفر، وسيأيت تفصيل ذلك 

ا(، أنا فعلت االنتظار، وخالد؟ فعل ا النتظار، فإذا كنا وتقول: )انتظرتك وخالدا

ا نريدك يف حاجة فتأخرت، وبقينا  ا فعلنا االنتظار وقصدناه، يعني إذا أتينا معا جميعا

ا أصالا ال  ننتظُرك، فقد فعلنا وقصدنا، فنقول: )انتظرتك وخالٌد(، لكن لو أن خالدا

ا(، فتفهم من ذلك  يريدك، وإنما جاء معي فبقي من أجلي، فقلت: )انتظرتك وخالدا

الذي أريد االنتظار وفعلته، وأما خالد فهو وإن فعل االنتظار إال أنه لم  أين أنا

 يقصده.
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ا(،  فإذا أردت أن تبّين هذا المعنى فينبغي أن تنصب وتقول: )انتظرتك وخالدا

ولو خرجت عن هذا المعنى الدقيق، وقلت: )انتظرتك وخالٌد( لجاز الكالم على 

ا فعلنا االنتظار.  إطالقه؛ ألين وخالدا

هكذا )تمشيت وفهٌد(، إذا كنا قصدنا ذلك وفعلناه، لكن إذا كنت أنا الذي و

أردت أن أتمشى وعرضت األمر عليه، وعزمت عليه، وحثثته حتى ذهب معي، 

ا(.  ولوالي ما تمشى، فينبغي أن أقول لكم: )تمشيت وفهدا

 :إًذا فاملفعول معه يصدق على النوعني 

 ل بتاتاا.: الذي ال يشارك يف الفعالنوع األول

 : الذي شارك يف الفعل لكن بقصد أضعف من قصد الفاعل، نعم.والنوع الثاين

 (00:21:30@) ال الب:

ا(، فأنا الذي أريدك يف  الشيخ: نعم، يمكن، كأن تقول: )انتظرتك وخالدا

 حاجة، نعم.

 (00:21:46@) ال الب:

األمور، قد ُيتصور مثالا يف المغصوب، يف المقهور، قد ُتتصور هذه  الشيخ:

.  لكن يبقى أنه فاعل، بما أنه فعل، بما أن الفعل وقع به ُيسمى فاعالا

 (00:22:05@) ال الب:

كيف، ال، الفاعل ما ُيستغنى عنه، الفاعل عمدة يف الكالم، البد أن تأيت  الشيخ:

 بالفاعل، وبعد الفاعل يمكن أن تنصب.

 (00:22:15@) ال الب:

والُاعو يف ي يقع فاعالا البد أن ترفعه، الفاعل البد أن ترفعه، الذ الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  386 
 ح ألفية ابن مالكشر

: من قام به الفعل، هذا تعريف الفاعل، شرحناه بالتفصيل يف الفاعل، وال ما النحو 

وليس الُاعو عند جاء الفاعل؟ نعم، قلنا الفاعل عند النحويين: من قام به الفعل، 

حويين ، هذا عند اللغويين من فعل الفعل، لكن عند النالنحويين من فعو الُعو

 تعريفه: من قام به الفعل.

ا  قد يكون فاعالا له حقيقةا كـ )قام زيد، وذهب زيد(، وقد يكون فاعالا له مجازا

كـ )بنى زيٌد المدينة( ونحو ذلك، وقد يكون غير فاعل أصالا كـ )لم يذهب زيد( 

 نقول: زيد فاعل، لم يفعل، لم يذهب، ونقول فاعل؛ ألن الذهاب المنفي قام به.

ك: )غرق زيٌد(، هو الذي غرق؟ هو كان يدافع الغرق، لكن يف النهاية وكقول

ا، يسمى عند النحويين  الغرق وقع به، فالفاعل من وقع الفعل به حقيقةا أو مجازا

 فاعل حقيقةا، فالفاعل البد أن ُيرفع، ما سوى الفاعل األمر فيه واسع، نعم.

 (00:23:51@) ال الب:

ُيرفع، قصد أو لم يقصد، حتى يف )غرق زيد( هو الفاعل األول البد أن  الشيخ:

 لم يقصد، ويدافع، يجب أن تقول: غرق زيٌد، ترفع الفاعل، نعم.

 (00:24:11@) ال الب:

ا، حتى لو  الشيخ: نعم، المفعول به هو الذي وقع الفعل عليه، حقيقةا أو مجازا

ا(، فعمروا مفعول به؛ ألن الفعل المنفي و قع عليه، قلت: )لم يضرب زيٌد عمروا

 نعم.

 (00:24:45@) ال الب:

 قام به الفعل. الشيخ:

 الفاعل. ال الب:
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 الفاعل هو الذي قام به الفعل. الشيخ:

 (00:24:57@) ال الب:

، الذي قام بالفعل، عند اللرويين هو من قام بالُعوهذا عند اللغويين،  الشيخ:

النحويين، إال أن  الذي عمل الفعل هذا فاعل، ما فيه إشكال، عند اللغويين وعند

الفاعل عند النحويين أوسع، الفاعل عن النحويين: من قام به الفعل، سواء قام 

بالفعل، عمل الفعل حقيقةا، أو لم يقم بالفعل حقيقةا، ولكن الفعل يف النهاية قام به 

 كـ )مات زيٌد، وغرق زيٌد(، فهو فاعل.

عول معه، وأكثرت من نعم، خرجتمونا إلى الفاعل، هذا ما يتعلق بتعريف المف

األمثلة عليه؛ ألنه باب من ألطف أبواب النحو، وكثير من المتكلمين اآلن والكتبة 

 أهملوه مع لطافته وجماله.

 بعد ذلك: ثم قال ابن مالك 

ىىىىِو َوِشىىىىب ِهِ  َسىىىىَبق  َذا ع 
ُِ  بَِمىىىىا ِمىىىىَن ال 

 

ِل األحىىّق   ىىِ ال َقىىو 
ىىُب الَ بِىىال َواِو فِ  ال نَه 

يت العامل يف المفعول معه، فالمفعول معه منصوب، لكن ما بّين يف هذا الب 

العامل الذي ينصبه؟ يقول ابن مالك: العامل الذي ينصبه هو الفعل وما يشبه 

الفعل، الفعل معروف، والذي يشبه الفعل يعني به المصدر، والوصف، وشرحنا 

 ذلك عدة مرات من قبل.

أنا راكٌض والسوَر(، ويف فتقول يف الفعل: )ركضت والسوَر(، ويف الوصف: )

المصدر: )يعجبني ركضك والسوَر(، كل ذلك ينصب المفعول معه، هذا هو قول 

 الجمهور وهو الصواب، وهو الذي اختاره ابن مالك وعّبر عنه باألحق.

ا، وهو أن الناصب  وهناك يف المسألة أقوال ُأخر ذكر منها ابن مالك قوالا واحدا

معنى مع، وهذا قول عبد القاهر الجرجاين، قال: إن للمفعول معه تلك الواو التي ب
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 الناصب للمفعول معه هي تلك الواو التي بمعنى مع. 

واإلمام عبد القاهر الجرجاين إمام عظيم، وقوله يؤخذ به، ليس من صغار 

النحويين أو من أطراف العلماء، بل يقال: إنه هو الذي وضع علم البالغة، وضع 

كتابان عظيمان يف هذا الباب؛ ]دالئل اإلعجاز، وأسرار  علم البيان والمعاين، وله

 البالغة[، بل ُيعد من العلماء الذين وضعوا بداية العلوم.

فإذا قيل: أبو األسود الدؤلي أول من وضع النحو، والشافعي أول من وضع 

أصول الفقه، والخليل أول من وضع الَعروض، يقال: اإلمام عبد القاهر الجرجاين 

علمي المعاين والبيان، فهو إمام كبير، وكالمه يف أسرار البالغة من  أول من وضع

أجمل ما ُكتب يف البالغة، ولو أن البالغة ُدرست على منهاجه لكانت أجمل 

اكي الذي ُتدرس اآلن البالغة على منهاجه  وأفضل من أن ُتدرس على منهاج السكَّ

 يف الجامعات.

وضّعف قول الجرجاين أن ابن مالك كالجمهور رجحوا القول األول، 

 الناصب الواو.

من أوجه هذا الضعف، من األوجه التي ُضعف هبا هذا القول، من يحاول يا 

 إخوان؟ الواو هي التي نصبت، نعم.

 (00:29:42@) ال الب:

 الحرف... الشيخ:

 (00:29:47@) ال الب:

 يجر االسم، لعلك تريد... نعم. الشيخ:

 (00:29:55@) ال الب:
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، يقول الحروف  ال، الشيخ: إما  -كما قلنا من قبل–دعنا يف قول... قبالا

التي تدخل على قبيل واحد، إما على أسماء  فالمخ هةمختصة وإما غير مختصة، 

، فلهذا عملت، وحروف  وإما على أفعال، فحروف الجر خاصة باألسماء مثالا

نصب المضارع خاصة بالمضارع، فلهذا عملت، وحروف جزم المضارع خاصة 

 المضارع فلهذا عملت.ب

ا؛ كحريف  وحروف شير مخ هة، وهي التي تدخل على األسماء واألفعال معا

االستفهام: هل والهمزة، يدخالن على االسم )هل محمٌد قائم؟(، وعلى الفعل: 

)هل قام محمد؟(، واألصل يف الحروف المختصة أهنا تعمل أو ال تعمل؟ تعمل، 

 تعمل أو ال تعمل؟ ال تعمل. واألصل يف الحروف غير المختصة أهنا

وهذه الواو سواء قلنا إن أصلها العطف أو إهنا بمعنى مع، واو خاصة بمعنى 

 مع، خاصة أو غير مختصة؟

 (00:31:06@) ال الب:

 مختصة بماذا؟ الشيخ:

 (00:31:09@) ال الب:

بالدخول على االسم، )ال تنه عن خلٍق وتأيت مثله(، هذه واو بمعنى  الشيخ:

ا، فقياسه أن مع، ودخل ت على فعل، فليست مختصة، هذا الحرف ليس مختصًّ

يعمل أو ال يعمل؟ فقياسه أن ال يعمل، وكذا يقال يف الواو التي بمعنى مع الداخلة 

على المضارع، نعم، سيقال هناك إن قول الجمهور إهنا ال تعمل النصب، بل 

 العامل أن ُمقدرة.

 ا األمر، فهذا ُمضّعف.وقال بعضهم إن الناصب الواو، وُضعف هبذ

وهذا أمر معروف يف أصول الفقه، عدم  وُم عف آخر ن مي  عدم النِير،
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النظير، فال ُيعرف عامٌل ينصب فقط، ال ُيعرف عامل ينصب االسم فقط، فيه عامل  

ينصب االسم ويرفع االسم مثل إن وأخواهتا تنصب وترفع، أو ترفع وتنصب مثل 

 كان وأخواهتا.

 ط: حروف الجرفيه عامل يجر فق

 (00:32:36@) طالب:

 كيف؟ الشيخ:

 (00:32:44@) طالب:

ا، لكن إّن،  الشيخ: ظّن أفعال، كان ينبغي أن ال أذكر كان أصالا وأخواهتا أيضا

 كالمنا يف الحروف، تنصب وترفع أو تجر فقط كحروف الجر.

 لكن ليس هناك حرٌف ينصب االسم فقط، ما فيه، فإذا أثبتنا ذلك وقلنا الواو

تنصب، معنى ذلك أنا أثبتنا شيئاا ليس له نظير، واألمر الذي ليس له نظير ال ُيثبت 

هبذه الطريقة، بل ال ُيثبت إال بأمٍر ال شك فيه وال ممانع، كحروف الجر، نقول: 

تجر االسم، ما فيه أي إشكال، األمر واضح، وليس هناك ممانع أو قول آخر يف 

 المسألة.

 ا لهذا القول، نعم.وهناك ُمضّعفات ُأخر أيضا 

 (00:33:44@) ال الب:

ا، قالوا:  الشيخ: األصو يف العوامو أنها ت هو ب مير نعم، هذا ذكروه أيضا

، فكما أن الفعل مثالا ينصب المفعول به، المعمول كما ت هو بالمعمول نُ  

ا، تقول: )محمٌد أكرمته(، فإذا قدمته العامل  ا(، قّدم محمدا فتقول: )أكرمت محمدا

م محمد، )محمٌد يت صل بفعله، هذا األصل، تقول: )سلمت على محمٍد(، قدِّ
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م محمد، )محمٌد إنه كريٌم(، هذا  ا كريٌم(، قدِّ سلمت عليه(، تقول: )إن محمدا

 األصل يف العوامل.

: )استذكرت  فإذا طبقنا ذلك علَ هذه الواو فقلَق: سافرت، أو مثالا

م المصباح، فتقول: )المصبا ح استذكرت وه(، يأيت؟ ال، وإنما والمصباح(، قدِّ

تقول: )المصباح استذكرت وإياه(، فتأيت بالضمير المتصل أو المنفصل؟ منفصل، 

ا  يعني هذه الواو لم تتصل بالمعمول، ولو كانت هي العامل التصلت، فهذا أيضا

ا.  مضعف، وهناك مضعفات ُأخر أيضا

الذي يحتاج إليه  هذه المضعفات إنما يأخذها العلماء من أصول النحو، وهذا

الدارس عندما يدرس أصول النحو، وأصول النحو له شبه كبير بأصول الفقه، 

كيف ترجح بين هذه األقوال وتقدم بعضها على بعض، وترد بعضها وتضعف 

 بعضها وتقوي بعضها؟

وهذا ال يكون إال بالنظر يف مجمل اللغة، إذا نظرت لمجمل اللغة تستطيع أن 

فهذا ما يستطيع إن سحبته يدرس النحو واللغة ينتهي ثم تقيس بعضها على بعض، 

يعود مرة ثانية، فتكون عنده فكرة عن اللغة وعن أصولها وعن أساليبها المتستقرة، 

ا العلماء فعلوا ذلك وكفونا، ونظروا يف اللغة واستنبطوا هذه األصول  طبعا

صول وجمعوها يف كتب تسمى كتب أصول النحو، من أشهرها ]االقرتاح يف أ

 النحو وجدله[ للسيوطي، هذا أشهر كتاب يف أصول النحو، نعم.

 (00:36:40@) ال الب:

 أعد السؤال الشيخ:

 (00:36:48@) ال الب:

 هل ُنقدم المفعول به على الفعل؟ الشيخ:
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يجوز، نعم، هذا انتهينا منه يف باب الفاعل والمفعول به، يجوز أن تقدم  

ا أكرمت، إياك نعبد،  المفعول به، ويجوز أن تؤخره، تقول: ا ومحمدا أكرمت محمدا

إياك مفعول به مقدم، ظننتك تسأل عن المفعول معه هل يجوز أن يتقدم على 

 الفعل أو ال يجوز؟ وهذه هي مسألتنا اآلن.

ِو َوِشب ِهِ  َسَبق  ، قال يف البيت: سبقوقول ابن مالك يف البيت:  ع 
ُِ ، بَِما ِمَن ال 

المفعول معه ال يجوز أن يتقدم على الفعل، فال تقل  ؟ ليدل على أنسبقلماذا قال 

يف )استذكرت والمصباح(: )والمصباح استذكرت(، أو )ِسرت والنيل(، ما تقول: 

)والنيل ِسرت(، ال يجوز، وعللوا لذلك، التعليالت هذه ال أحب أن أخوض فيها 

ا يف تغيير الحكم.  ألهنا ال تفيد كثيرا

 ومعنى ذلك، نعم، ارفع صوتك.

 (00:38:21@)  الب:ال

 الجرجاين؟ الشيخ:

 (00:38:30@) ال الب:

 ال تحضرين اآلن، هو أنه الظاهر، لكني ال أذكر حجته اآلن. الشيخ:

 (00:38:43@) ال الب:

 يبقى أن القول ضعيف نعم، أما الحجة التي ذكرها ال تحضرين اآلن. الشيخ:

لفعل أو شبه الفعل، قلنا يا إخوان إن المفعول معه ال يجوز أن يتقدم على ا

الوصف والمصدر، معنى ذلك أنه يجب أن يتقدم الفعل أو شبهه ثم يأيت المفعول 

، من شرط المفعول معه أن يتقدم عليه ماذا؟ وهذا من شره المُعول مع معه، 

فعٌل أو شبهه، فإن لم يتقدم فعل وال شبهه فال يصح أن تنصب على المفعول معه، 
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 مسافران(. يف نحو قولك: )محمٌد وزيدٌ 

أليست هذه الواو بمعنى مع؟ نعم، لكن هنا ال يصح النصب، لماذا؟ ألن هذه 

الواو لم ُتسبق بفعل وال بشبه فعل، هنا ال تكون إال عاطفة )محمٌد وزيٌد 

مسافران(، أو كقولهم: )كل رجٍل وضيعُته( الضيعة يعني المزرعة، كل رجٍل، هذا 

و هنا تدل على مع، كل رجل مع ضيعته، مبتدأ ورجل مضاف إليه، وضيعته: الوا

 لكن هل يصح هنا النصب على المفعول معه؟

ال يصح، لماذا؟ ألنه لم ُيسبق بفعل وال بشبهه، فالواو عاطفة، وضيعته 

 معطوف، والخرب محذوف وجوباا تقديره: كل رجٍل وضيعته مقرتنان أو متالزمان.

 :ثم قال ابن مالك 

َهامم أ  ُ ىىى ِ ىىىَد َمىىىا اس   و  َكي ىىىَف َنَهىىىب  َوَبع 

 

ىىىُض ال َعىىىَرب    ىىىَمرم َبع  نم ُم   ىىىِو َكىىىو  ع 
ُِ  بِ

فبعد أن قررنا قبل قليل أن المفعول معه البد أن ُيسبق بفعٍل أو شبهه قررنا  

ذلك، توقف النحويون عند أسلوبين من أساليب العرب خاصين بما وكيف 

: )ما أنت وزيٌد؟( و)ما أنت  ا؟(، وتقول: االستفهاميتين، فتقول العرب مثالا وزيدا

ا؟( ترفع وتنصب يف هذا  ، ومن األسلوب)كيف أنت وزيٌد؟(، و)كيف أنت وزيدا

كالمهم: )كيف أنت وقصعةا من ثريد؟(، فإذا رفعنا )ما أنت وزيٌد؟ كيف أنت 

وزيٌد؟( فالواو عاطفة، وزيٌد معطوفة على أنت، وأنت مبتدأ أو خرب، ما إعراب 

وأنت مبتدأ مؤخر، ما أنت؟ ما: خرب مقدم  كيف أنت؟ كيف: خرب مقدم وجوباا،

 وجوباا، وأنت: مبتدأ.

إعرابها يكون بإعراب ما تكلمنا من قبل على إعراب أسماء االستفهام، وأن 

ا أنا يف السؤال  يقابلها يف الجواب، تذكرون يا إخوان؟ )ما أنت؟ أنا زيد( أنا مبتدأ إذا

ا يف السؤال مبتدأ.مبتدأ، )كيف زيٌد؟( تقول: )زيٌد مريٌض(، فزيد م  بتدأ، وزيد أيضا
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ا فزيٌد إذا قلت: )كيف أنت وزيٌد( أو )ما أنت وزيٌد؟( بالرفع، هذه معطوفة   إذا

ا؟  على المبتدأ مرفوع، ما فيه إشكال، لكن اإلشكال يف النصب، ما أنت وزيدا

ا، الواو على ما يظهر واو المعية، واالسم انتصب بعدها على  وكيف أنت وزيدا

ا؟( أي مع زيد، )ما أنت المفعول  معه، كذا يعربه النحوين، )كيف أنت وزيدا

ا؟( أي ما أنت مع زيد، لكن المفعول معه هنا لم ُيسبق بفعل وال بشبهه، وهذا  وزيدا

 الذي نص عليه ابن مالك يف هذا البيت.

قال: نعم، المفعول معه البد أن ُيسبق بفعل، أو بشبهه، لكن ننتبه إلى ما 

ا فالفعل يف هذا االستفهامية و كيف االستفهامية، فيجوز معهما أن تحذف الفعل، إذا

محذوف، ُيقدر بكون عام، أي كلمة تدل على كون عام، كـ )تكون، أو  األسلوب

ا؟ ما أنت  ا؛ أي كيف تصنع وزيدا توجد، أو تصنع، أو تفعل(، كيف أنت وزيدا

ا. ا، أو ما تصنع وزيدا ا، أي ما تفعل وزيدا  وزيدا

ا، ُنعرب، ما: استفهام، تصنع: فعل مضارع  ألصو:فإذا كان ا ما تصنع وزيدا

ا مفعول معه، وقد ُسبق  ا: الواو للمعية، وزيدا وفاعله مسترت تقديره أنت، وزيدا

 بفعل.

ا؟(،  ا؟ كيف تصنع وزيدا فلما ُحذف هذا الفعل... األصل: )ما تصنع وزيدا

ير الذي فيه، الفاعل، ُحذف الفعل، احذف الفعل، حذفنا الفعل فربز ضميره، الضم

ا منفصالا لكي يستقل بنفسه، فصارت الجملة: )كيف  برز وانفصل، أي صار ضميرا

ا؟( كذا يفسر النحويون هذين  ا؟ ما أنت وزيدا  ين.األسلوبأنت وزيدا

 : يقول ابن مالك 

َهامم أو  َكي ىىىَف َنَهىىىب    ُ
ىىى ِ ىىىَد َمىىىا اس   َوَبع 

 

ىىىُض ال َعىىىرَ   ىىىَمرم َبع  نم ُم   ىىىِو َكىىىو  ع 
ُِ  ب  بِ

ا؟  ا؟ أو كيف تصنع؟ أو كيف تفعل وزيدا  أي كيف تكون وزيدا
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ين، تقول: )ما أنتم والتأخر؟ أو كيف أنتم األسلوبويمكن أن تقيس على هذين 

والربد؟( وهكذا، فهما أسلوبان مضطردان قياسيان، ولك حينئٍذ فيما بعد الواو 

 الرفع والنصب كما ورد عن العرب.

 : بعد ذلك ثم قال ابن مالك 

كِىىن  بِىىالَ َضىىع فم َأَحىىق  َوال َع  ىىُف إِن  ُيم 

 

َ ىىاٌر َلىىَدى ضىىعف ال نََ ىىق  ىىُب ُمخ   َوال نَه 

ىىُب إِن  َلىىم  َيُجىىِث ال َع  ىىُف َيِجىىب     َوال نَه 

 

ىىىىىَماَر َعاِمىىىىىوم ُتِهىىىىىب    َ ِقىىىىىد  إِض   َأِو اع 

ال، ذكر ابن مالك يف هاتين البي ين أن لالسم الواقع بعد واو المعية ثالثة أحو 

 االسم الذي يقع بعد واو المعية يقول: ل  ثالثة أحوال:

: أن ال يمكن عطفه على ما قبله، ال يمكن، ال يجوز، ال يصح أن الحالة األولَ

يعطف على ما قبله، كقولنا: )استذكرت والمصباح، أو ركضت والسور، أو 

كمه سافرت والجوال(، ال يمكن؛ ألنه لم يفعل الفعل، ما حكم االسم؟ هنا ح

ُب إِن  َلم  َيُجِث ال َع  ُف َيِجب  وجوب النصب، وهذا قوله:  ، يعني النصب َوال نَه 

يجب إن لم يجز العطف، إذا ما جاز العطف فالنصب واجب، هذه الحالة األولى، 

 وقد ذكرنا لها أمثلة كثيرة من قبل.

أن  أن يمكن عطفه على ما قبله، ولكن بضعٍف، أن يجوز ويصح الحالة الثانية:

تعطفه على ما قبله، يجوز أن تجعل هذه الواو واو عطٍف لكن بضعٍف، هناك ما 

 ُيضعف هذا األمر، ال يمنعه، ال يبطله ويفسده، لكن يضعفه.

ا(، أين الفاعل يف سافرت؟ ضمير،  من أمثلة ذلك أن تقول: )سافرت وزيدا

ا، يقولون: ال ُيعطف على الضمير المرفوع إال بفا صل، هذه ضمير متصل، وزيدا

قاعدة يف باب العطف، إذا أردت أن تعطف على اسم ظاهر ما فيه مشكلة، )جاء 

محمٌد وخالٌد( ما فيه مشكلة، إذا أردت أن تعطف على ضمير نصب، ما فيه 
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ا(، ما فيه مشكلة.   مشكلة، )أكرمتك ومحمدا

اللغوي،  األسلوبفإذا أردت أن تعطف على ضمير رفٍع، يقولون: الوارد يف 

المنتشر، أنك ما تعطف عليه إال بفاصل، كأن تقول: )سافرت أنا ومحمٌد، الكثير 

أو سافرت اليوم ومحمٌد(، يعني البد أن تفصل، فإن لم تفصل كان العطف 

ا.  ضعيفا

ورد يف أبيات شعرية، ففي الشعر ماشي، لكن يف غير الشعر، يف النثر، هذا 

ا(، ما األفضل أن  ترفع على أن الواو عاطفة يضعف، ولهذا لو قلت: )سافرت وزيدا

أو تنصب على أن الواو للمعية مفعول معه؟ األفضل تنصب، األولى واألحق أن 

َ اٌر َلَدى ضعف ال نََ ق.تنصب، وهذا قول ابن مالك:  ُب ُمخ   َوال نَه 

أن يمكن عطفه على ما قبله بال ضعٍف، كأن تقول: )سافر  والحالة الثالثة:

فرت أنا وزيٌد(، األولى واألحق حينئٍذ أن تكون الواو محمٌد وزيٌد(، أو تقول: )سا

 عاطفة فرتفع أم تكون للمعية فتنصب؟

كِن  ِبالَ َضع فم َأَحقأن تكون عاطفة، وهذا قول ابن مالك:  ، َوال َع  ُف إِن  ُيم 

هذا كالم اإلمام ابن مالك، وهو يتابع يف ذلك جماهير النحويين، ذكروا هذه 

حويين هنا كالٌم نحوّي، صحيح من حيث الصناعة النحوية األمور، ولكن كالم الن

هذا كالم صحيح، لكن المتكلم ال يقف عند الصناعة النحوية، بل يعدو ذلك 

 ويتجاوزه إلى مراعاة البالغة والفصاحة.

فإذا لم تأت أموٌر بالغية، ولم يبَق إال أحكام النحو الصناعية فهذه أحكام 

هين على اآلخر، والذي ينبغي عليك أن تأخذ النحو الصناعية، ترجح أحد الوج

 هبذه المرجحات المعنوية.

: )سافرت أنا ومحمد(، من حيث الحكم الصناعي كما قلنا قبل  لو قلت مثالا
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قليل: األولى واألحق الرفع، تكون الواو عاطفة ألن ما فيها ضعف، )سافرت أنا 

هناك اختالف يف ومحمد(، هذا الحكم النحوي الصناعي المطلق، لكن إذا كان 

القصد بينك وبين محمد، وأردت أنت أن تشير وأن تذكر هذا االختالف، وأن 

ا(، هذا هو  محمد إنما سافر من أجلك، فاألفصح أن تقول: )سافرت أنا ومحمدا

 األفصح.

ا يف أبواهبم، يف كتبهم هو بالنظر إلى الصناعة  ا فما يذكره النحويون دائما إذا

لف قواعد البالغة والفصاحة، فقواعد البالغة والفصاحة النحوية، لكن هذا ال يخا

أعلى، يعني اإلنسان بالنحو يسلم من الخطأ، فإذا سلم من الخطأ ينبغي عليه أن 

يرتقي درجة أخرى فيصل بعد ذلك إلى البالغة وهي مراعاة الكالم لمقتضى 

 الحال، فهذا أحببت أن أنبه عليه، نعم.

 (00:55:00@) ال الب:

م، الذي ال يمكن ال يمكن، هذا من حيث الرتجيحات، أما الذي نع الشيخ:

ا، ال معنىا وال  مثالا يف الحالة األولى )استذكرت والمصباَح(، هنا ما يمكن أبدا

 صناعةا، أصالا يف المعنى كيف ستعطف؟ حتى يف المعنى ما يمكن أن تعطف، نعم.

افرت ومحمد(، لو لكن لو قلَت مثالا يف الحالة الثانية مع وجود الضعف: )س

ا قصدتما السفر وسافرتما، فما األبلغ واألفصح أن تقول؟ كان ينبغي  كنتما جميعا

أن تقول: )سافرت أنا ومحمٌد(، هذا هو األفصح، فإن قلت: )سافرت ومحمٌد( 

فقد طابقت الحال، ولكنك ضعفت يف الصناعة، هنا ضعف يف الصناعة، فينبغي 

 أوالا أن ُتراعى الصناعة.

اعيت الصناعة ترتقي بعد ذلك إلى البالغة، يعني ما تقول: ال، ألين أنا فإذا ر

ومحمد فعلنا األمر وقصدناه سأقول: )سافرت ومحمٌد(، نقول: هنا فيه ضعف 
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صناعي، ال ترتكبه، إذا قصدت هذا األمر قل: )سافرت أنا ومحمٌد( فتجمع بين  

 الصناعة والبالغة.

 :  وقول ابن مالك

ىىُب إِن    َلىىم  َيُجىىِث ال َع  ىىُف َيِجىىب   َوال نَه 

 

ىىىىىَماَر َعاِمىىىىوم ُتِهىىىىىب    َ ِقىىىىد  إِض   َأِو اع 

ُب إِن  َلم  َيُجِث ال َع  ُف َيِجب  الشطر األول:   ، هذا سبق، وأنه فيما لم َوال نَه 

 يشارك يف الفعل، كـ )استذكرت والمصباح، ومشيت والصحراء(.

َماَر َعاِموم ُتِه وقوله:  َ ِقد  إِض  ، هذا يف أسلوب من أساليب العرب، يأيت ب  َأِو اع 

فيه الشيء معطوفاا على شيٍء آخر يشاركه يف الفعل مشاركةا مجازية ال حقيقية، كأن 

ا(، أو )زرعت يف المزرعة  ا وعصيرا تقول: )شربُت ماءا وتفاحةا(، أو )أكلت خبزا

( ونحو ذلك، فهذا يمكن أن ت تسع العربية نخالا وغرفاا(، أو )بنيت اسرتاحةا ونخيالا

 له وأن تقبله، ووردت شواهد سنذكر بعضها بعد قليل.

ا( اآلن عطفت العصير على الخبز، لكن  ا وعصيرا : )أكلت خبزا فإذا قلت مثالا

الفعل الموجود عندنا األكل، واألكل إنما يقع على الخبز المعطوف عليه، وال يقع 

 يف الحقيقة على المعطوف، هنا كيف سنعرب ونفسر الكالم؟

ا  يقول ابن مالك كما يف البيق؛ إما أن تنصب على المفعول معه )أكلت خبزا

ا مع عصير، فهو منصوب على المفعول معه، وإما أن تضمر  ا(، أكلت خبزا وعصيرا

ا، فهذا هو  ا، ثم حذفت شربت اختصارا ا وشربت عصيرا فعالا مناسباا، أي أكلت خبزا

 .معنى قول ابن مالك 

: (، مع أن البناء يف الحقيقة ال يقع )بن وكذلك لو قلق مثال  يت اسرتاحةا ونخيالا

إال على االسرتاحة، وال يقع على النخيل، فيقول: إما أن تنصب نخيالا على 

المفعول معه، أي بنيت اسرتاحة مع نخيل، وإما أن تضمر فعالا مناسباا، أي بنيت 
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، هذا قول ابن مالك وتبعه فيه بعض النحوي  ين.اسرتاحةا وزرعت نخيالا

وهناك كثير من النحويين وأكثر أهل البالغة ال يرون ذلك، بل يرون أن العطف 

هنا على حقيقته، ولكنه على التوسع والمجاز، إما أن يكون التوسع يف الفعل، أو 

 أن يكون يف العطف.

ا(، تريُد بـ  ا وعصيرا إما أن يكون التوسع يف الفعل؛ فقولك: )أكلت خبزا

(،  )أكلت(: تناولت، تناولت ا، ويف قولك: )بنيت اسرتاحة ونخيالا ا وعصيرا خبزا

 التوسع هنا يف الفعل بنيت، تريد: جعلت.

إما أن يكون التوسع يف الفعل، وإما أن يكون التوسع يف العطف، وذلك بتنزيل 

المتالزمين منزلة المتشاهبين، يعني هذه أشياء متالزمة، األكل والشرب، 

زمة، فتنزل منزلة المتشاهبات، كأهنا كلها المأكوالت والمشروبات أشياء متال

مأكوالت أو كلها مشروبات، االسرتاحة والنخيل، المزرعة والبناء، هذه أشياء 

متالزمة فُتنّزل منزلة المتشاهبات، يقول: إن العربي ينزلها عنده منزلة المتشاهبات 

ا واحد.  فيجري لها حكما

ا فعلى ذلك يجعلون العطف هنا عطف مفردات، يعني  تقول يف: )أكلت خبزا

ا:  ا: مفعول به، والواو: حرف عطف، وعصيرا ا(، أكلت: فعل وفاعل، وخبزا وعصيرا

 معطوف على خبز منصوب.

ا: مفعول معه منصوب. وعلَ القول بىن  مُعول مع :  الواو واو معية، وعصيرا

ا، ما إعراب  وعلَ إضمار الُعو: ا وشربت عصيرا يكون التقدير: أكلت خبزا

ا؟  ا هذه الجملة عصيرا ا، وشربت عصيرا مفعول به لفعٍل مقدر تقديره شربت عصيرا

ا.  الفعلية كلها معطوفة عطف جمل على أكلت خبزا

أن الواو هنا عاطفة لكنها عطف مفردات، مفرد على  وعلَ القول الثالث:
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 مفرد. 

: قول الشاعر:   من ذلك مثالا

ا  علُ هىىىىىىىىا تبن ىىىىىىىىا ومىىىىىىىىاي  بىىىىىىىىارد 

 

 اح ىىىىىىَ شىىىىىىدو هَمالىىىىىىة  عيناهىىىىىى 

التبن ومن الماء حتى شبعت ودمعت عيناها، معروف  نيقول: أعطيتها م 

ا، العلف إنما يكون  البهائم إذا شبعت دمعت عيوهنا، يقول: علفتها تبناا وماءا باردا

.  للتبن، للمأكول، أما الماء ما تقول علفتها ماءا وإنما تقول: أسقيتها ماءا

؟ومع ذلك قال الشاعر: علفتها تبناا وماءا  ا، ما إعراب ماءا  باردا

إما أن نقول مفعول معه، أو منصوب بفعل مقدر مناسب يعني علفتها تبناا 

، أو نقول إنه معطوف على التوسع.  وأسقيتها ماءا

وليس هنا  آية يف القرآن ال ، هذه أول آية نذكرها يف المفعول معه، قال 

، وُخرجتا على أن الواو ، هناك آيتان قيل إهنما مفعول معهتح مو إال المُعول مع 

، هذه الواو هل [71يونس:] (ٿ ٹ ٹ): عاطفة، قال 

 هي واو عاطفة أو واو معية؟

ا  هنا يأيت أهل التفسير والمعنى، وال يجوز للمفسر أن يفسر إال إذا كان عالما

بكالم العرب ومعانيه، نعم، أجمعوا أمركم، أنت ماذا تقول يف األمر؟ تقول: 

 أمري؟ تقول: أجمعت أمري. جمعت أمري أم أجمعت

)جمعت المال، جمعت الناس، جمعت الشركاء(  لكن األشياي الح ية تقول:

ا يكون األمر، أجمعوا أمركم، فعل وفاعل  أم تقول: أجمعتهم؟ جمعتهم، طبعا

ومفعول به، وشركاءكم، هل نقول عاطفة، يعني وأجمعوا شركاءكم؟ أم لو أردت 

قول: واجمعوا، لكن ما قال: اجمعوا، قال: األمر من جمع، جمع يجمع اجمع، ت

أجِمعوا، هنا ما يقول إن الواو عاطفة، وإنما قالوا: األفصح أن تقول هي واو 
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 المعية، وشركاءكم منصوب على المفعول معه أي أجمعوا أمركم مع شركائكم.

والقول الثاين: منصوبة بفعل مناسب أي: فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، 

 و هذه واو ماذا؟ عاطفة عطفت جملة على جملة.فتكون الوا

 وقيل: إن الواو للعطف ولكنه على التوسع.

ننظر يف بعض الشواهد واألمثلة إن لم تكن هناك أسئلة، تفضل، يظهر أننا لن 

 نقرأ، األبيات معي، موجودة، جاهزة، لكن... نعم.

 (01:06:54@) ال الب:

 ن، كله خالف الحقيقة، نعم.توسع نعم، التوسع، المجاز، التضمي الشيخ:

 (01:07:06@) ال الب:

 التأويل، كل ذلك يدخل يف التوسع، نعم. الشيخ:

 (01:07:12@) ال الب:

ما فيه إشكال، نعم، قلنا: منصوب بفعل مناسب، أحضروا، أو  الشيخ:

 اجمعوا، أو هاتوا، نعم.

 معه؟تفضل يا أخي، )لو ُترك الناس وشأهنم لسادت الفوضى(، أين المفعول 

 (01:07:38@) ال الب:

 وشأَنهم، أي مع شأهنم. الشيخ:

)كن والناهجين هنجك قدوةا حسنة(، والناهجين، أي كن مع الناهجين، هل 

 يجوز أن تقول: )كن والناهجون(، تعطف على اسم كان يعني؟

 (01:08:11@) ال الب:
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حسنة، كن قدوةا حسنة، كن واسمها مسترت تقديريه أنت، والخرب: قدوة  الشيخ: 

 كن والناهجين، ما نقول: كن والناهجون، نعطف على اسم كان المسترت؟

 (01:08:34@) ال الب:

 يجوز أو ال يجوز؟ الشيخ:

 (01:08:36@) ال الب:

 اسم كان المسترت. الشيخ:

 (01:08:48@) ال الب:

ا(، لماذا  الشيخ: ال ُيعطف إال على ضعف، هذا الذي قلناه، )سافرُت وزيدا

وزيٌد(؛ ألنه عطف على ضمير رفع، سواء كان بارز أو كان مسترت، ضعف )سافرت 

ا أقوى من سافر وزيٌد.  نقول: )سافر وزيد(، سافِر وزيدا

ا هنا )كن والناهجين هنجك قدوة حسنة(، نعم.  إذا

 (01:09:32@) ال الب:

ا أم مسترتاا، الحكم واحد، يعني لو قلنا:  الشيخ: هو ضمير رفع سواء كان بارزا

 ماذا نقول والناهجين أم والناهجون أو يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان. كن أنت،

 أق ىىىِ نهىىىارَي بالحىىىديث وبىىىالمنَ

 

 ويجمعنىىىىِ والهىىىىَم بالليىىىىو جىىىىامعُ  

 والهم مفعول معه، هذا سؤال عندك. 

ې ې ى ): -هذه اآلية الثانية التي قيل أنه مفعول معه قال 

أا، تبوءوا تبّوءوا: جعلوه مت [9الحشر:] (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ بوَّ

 الدار: فعل وفاعل ومفعول به، واإليمان: الواو عاطفة أم للمعية؟
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 (01:10:51@) ال الب:

ءوا الدار مع إيماهنم، مقبول، ما  الشيخ: يجوز الوجهان، فإن كانت للمعية، تبوَّ

ءوا اإليمان، نعم. ءوا الدار وتبوَّ  فيه إشكال، فإن جعلناها عاطفة، يعني تبوَّ

 (01:11:20@) ال الب:

، فتكون الواو  الشيخ: ءوا الدار واعتقدوا اإليمان، مثالا نقدر فعالا مناسباا، تبوَّ

 عاطفة جملة على جملة، فيه قول ثالث؟

 (01:11:35@) ال الب:

ءوا  الشيخ: أن يكون العطف هنا على التوسع؛ إما التوسع بالفعل وهو تبوَّ

، بمعنى لزموا، لزموا الدار  واإليمان، أو أن التوسع يف العطف. بمعنى اعتقدوا مثالا

 (01:12:01@) ال الب:

 التوسع يف العطف يعني إنزال المتالزمين منزلة المتشاهبين. الشيخ:

 )استيقظ النائم(، هات مفعوالا معه.

 وطلوع الشمس. ال الب:

وطلوع الشمس، اهلل يهديه، ما صلى، لكن استيقظ النائم وأذان الفجر،  الشيخ:

 ة.لكي يدرك الصال

 نام بعد الفجر واستيقظ. ال الب:

 طيب، )استيقظ النائم وأذان الفجر(، مفعول معه. الشيخ:

 مىىىىىىىا أنىىىىىىىق وال ىىىىىىىيَر يف م لىىىىىىىفم 

 

 ُيبىىىىىىىىىىىرح بالىىىىىىىىىىىذكر ال ىىىىىىىىىىىابط 

الذكر الضابط أي الجمل القوي، المفعول معه: والسير، هل ُسبق بفعل؟ ما  

ا قّدر.  أنت والسير، ما ُسبق بفعل ظاهر، إذا
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 (01:13:17@) ال الب: 

 قدر، بفعل كون مضمر، يعني ما تفعل، ما تصنع، ما تفعُل والسيَر. الشيخ:

وقد غصت هتامة بالرجال(، التلدد: يعني   وكذلك: )مالك والتلدد حول نجدٍ 

التوقف والتلفت، فمالك والتلدد حول نجٍد، أين المفعول معه؟ هل ُسبق بفعل؟ 

 ما سبق بفعل ظاهر.

 (01:14:04@) ال الب:

 وتقديره؟ يخ:الش

 (01:14:07@) ال الب:

نعم، ما تصنع والتلدد، نقرأ أبيات الحارث بن هشام المخزومي مرةا  الشيخ:

أخرى، مع أن الوقت قد ال يتسع للتعليق عليها، لكني كنت وعدتكم بذلك، قال 

ا، واهنزمت قريش،  الحارث بن هشام المخزومي، وقد شارك يف غزوة بدر كافرا

ها، لكنه اهنزم عندما رأى الموت، فعّيره بذلك شاعر اإلسالم وكان هو من أبطال

 حسان بن ثابت، فقال يرد على حسان بن ثابت:

 اهلل يعلىىىىىىم مىىىىىىا تركىىىىىىق ق ىىىىىىالهم

 

 ح ىىىىَ علىىىىوا فرسىىىىِ بىشىىىىقر مثبىىىىدِ  

 وشىىممق ريىىح المىىوو مىىن تلقىىا هم  

 

 يف مىىىىىىىوقم والخيىىىىىىو لىىىىىىم ت بىىىىىىدد 

ا ُأق ىىىو    وعلمىىىق أين إن أقاتىىىو واحىىىد 

 

 وي مشىىىىىىىهديوال ي ىىىىىىىرر عىىىىىىىد 

 فهىىىىىددو عىىىىىنهم واألحبىىىىىة فىىىىىيهم 

 

ىىىا لهىىىم بعقىىىاب يىىىومم سىىىرمدي   طمع 

وحسن إسالمه، وأظنه ُقتل يف اليرموك أو  ◙ثم أسلم بعد ذلك  

 القادسية.

اهلل يعلم ما تركت قتالهم، يعلم من أخوات ظن، تنصب مفعولين، أين 

حرف؟ ما تركت مفعوالها، ها يا شباب، نعم، اهلل يعلم ما، هذه ما اسم أم فعل أم 
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قتالهم، حرف نفي، الحرف ما له إعراب، الحرف ليس له محل إعرابي كيف 

 تجعله مفعوالا به محله النصب، راجع، نعم.

 (01:16:17@) ال الب:

 الجملة المنفية يف محل نصب مفعولين، ال. الشيخ:

 (01:16:26@) ال الب:

ا، ال، الفعل هنا معلق، هذا التعليق؛ يكون  الشيخ: باالستفهام، ويكون أخيرا

بالنفي، ويكون بالم االبتداء، من المعلِّقات النفي، هنا معّلق، ال تبحث عن 

 مفعوليه، عمله ُعلق، معّلق.

 حتى علو فرسي بأشقر مزبد(، بأشقَر، لماذا جره بالفتحة؟ )ما تركت قتالهم

 (01:17:08@) ال الب:

ب ومزبد؟ بأشقر ممنوع من الصرف، مجرور وعالمة جره الفتحة، طي الشيخ:

 مزبد.

 (01:17:21@) ال الب:

 صفة لماذا؟ ولماذا ُجرت؟ الشيخ:

 (01:17:26@) ال الب:

 مجرورة كيف؟ الشيخ:

 (01:17:32@) ال الب:

معطوفة على المحل، ألهنا صفة لمجرور، إال إن األشقر مجرور  الشيخ:

ر بالفتحة، ومزبد مجرور بالكسرة، كل أخذ حقه، الممنوع من الصرف ُيج
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ا من الصرف فُجر بالكسرة.   بالفتحة، وهذا ليس ممنوعا

)وشممت ريح الموت من تلقائهم(، يقال: شّم فإذا أضفته إلى تاء المتكلم 

أزلت هذا اإلدغام، فككت اإلدغام، فقلَت: شِممت بالكسر، هذا هو األفصح، 

تقول: شِممت أَشّم، فالماضي بالكسر والمضارع بالفتح، هذه اللغة الفصيحة، 

شِممت أَشم، شممت العطر، َأَشّم العطر، وهناك لغة أخرى ضعيفة وهي: شَممت 

فعٌو م ارٌع يلِ لم أُشم، هذه لغة ضعيفة، ولهذا قال ابن مالك يف بيته المشهور: 

 ، ما قال كيُشم، على اللغة الفصيحة.كَيَشم

 )وشممت ريح الموت من تلقائهم(، تلقاء اسم مكان أم ليس باسم مكان؟

 (01:18:57@) :ال الب

نعم، هل ُنصب أو ما ُنصب على الظرفية؟ ما ُنصب، لماذا ما ُنصب  الشيخ:

 على الظرفية؟

 (01:19:04@) ال الب:

ألنه ُسبق بِمن، لو حذفنا من؟ وشممت ريح الموت تلقاءهم  الشيخ:

النتصبت على الظرفية لما ذكرناه يف الدرس الماضي أن الظروف هبا متصرفة وغير 

غير المتصرفة هذه أكثرها ُيجر بِمن، لك أن تجره بِمن، ولك أن تنصبه متصرفة، و

 مباشرة على الظرفية.

 )يف مأزق والخيل لم تتبدِد(، ما إعراب جملة: والخيل لم تتبدد؟

 (01:19:42@) ال الب:

 حال، نعم، يعني يف هذه الحالة. الشيخ:

ا ُأقتل(، أين مفعول علمت؟  )وعلمت أين إن أقاتل واحدا
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 (01:19:56@) الب:ال 

أنا قصدتك بالسؤال، أين مفعوال علمت؟ )وعلمت أين إن أقاتل  الشيخ:

ا ُأقتل(.  واحدا

 (01:20:12@) ال الب:

 نعم. الشيخ:

 معلقة. ال الب:

 ال، ليست هنا، ليست معلقة، ولهذا عدت إليه، نعم. الشيخ:

 (01:20:29@) ال الب:

ن، هذا الذي قلَته، ذكرنا هذا ال، أن ومعموالها سدت مسد المفعولي الشيخ:

 يف باب ظن، أّن ومعموالها تسد مسد المعمولين.

ا ُأقتل(. ا؟ )وعلمت أين إن أقاتل واحدا  ما إعراب واحدا

 (01:20:54@) ال الب:

 مفعول به؟ الشيخ:

 (01:21:00@) ال الب:

ا ُأقتل(. الشيخ:  )وعلمت أين إن أقاتل واحدا

 حال. ال الب:

 به؟ حال أو مفعول الشيخ:

 حال. ال الب:

هذا حال، لو أعربناه مفعوالا به لكان قمة الذم، علمت أين إذا قاتلت  الشيخ:
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رجل واحد ُأقتل وهو من كبار الشجعان، وإنما المراد: وعلمت أين إن أقاتل  

 المسلمين وحدي، بعدما اهنزم الناس ُأقتل، حتى ولو قتلُت منهم يف النهاية سُأقتل.

 ي(، أين الفاعل والمفعول به؟)وال يضرر عدوي مشهد

 (01:21:44@) ال الب:

الفاعل: مشهدي، والمفعول به: عدوي، قّدم وأّخر ألن المفعول به  الشيخ:

 يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر.

 )فصددت عنهم واألحبة فيهم(، ما إعراب جملة: واألحبة فيهُم؟

 (01:22:02@) ال الب:

 الحالةحال، يعني صددت عنهم يف هذه  الشيخ:

ا؟ ا، فصددت عنهم طمعا ا لهم(، ما إعراب طمعا  )طمعا

 (01:22:12@) ال الب:

 هذا مفعول ألجله. الشيخ:

 )بعقاب يوٍم سرمد(، ما إعراب يوٍم؟

 (01:22:19@) ال الب:

ا لهم بعقاب يوٍم، مضاف إليه، أضاف اسم متصرف،  الشيخ: استعجلَت، طمعا

 وسرمدي: صفة.

 م علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.واهلل أعلم، وصلَ اهلل وسل
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 الثمامن واألربعون  الدرس
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد:

فحياكم اهلل وبياكم يف ليلة االثنين المتم للعشرين من شهر ربيٍع اآلخر، من سنة 

عمائة وألف يف هذا الجامع، جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف إحدى وثالثين وأرب

 مدينة الرياض.

ينعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الثامن واألربعون من دروس شرح ألفية ابن 

ا لما يحبه ويرضاه،  نسأل اهلل  -عليه رحمة اهلل–مالك  أن يوفقنا جميعا

به يف الدنيا واآلخرة، اللهم  وأن يجعل عملنا يف رضاه، وأن يتقبل منا، وأن ينفعنا

 آمين.

قبل أن نبدأ كنا ذكرنا يا إخوة يف وقت سابق أن إدارة الجامع ترغب يف أن يكون 

 هناك لقاء خارج الجامع بين الطالب وبين األستاذ الذي يشرح.

ا بحضور أناس آخرين، فمن كان له اقرتاح مثالا أو أي أمر يتعلق  وسيكون أيضا

رح يف ذلك اللقاء الخاص، لقاء أريحي، اسرتاحة من بالدرس فيمكن أن ُيط

 االسرتاحات القريبة، واإلخوة حددوا اليوم الحادي عشر من الشهر القادم.



 

 
e 

g h 

f  410 
 ح ألفية ابن مالكشر

يعني يف المغرب الدرس، واللقاء يكون بعد صالة العشاء مباشرة، فلعل هذا  

 .-إن شاء اهلل–يكون مناسباا للجميع، وال يتخلف منكم أحٌد إال بعذر 

ا يف هذه الليلة فهو يف باب االستثناء، باب جديد بدأ يتكلم عليه ابن أما درسن

بعد أن انتهى من الكالم على المفاعيل الخمسة: المفعول به،  مالك 

 والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول المطلق.

فبعد أن انتهى من الكالم على المفاعيل الخمسة، وكلها حكمها النصب، بدأ 

ذكر بعد ذلك منصوباٍت ُأخر، فذكر االستثناء ألن المستثنى يف أغلب أحواله ي

حكمه النصب، ثم سيذكر بعد ذلك الحال والتميز، ليكمل الكالم على 

 المنصوبات.

ثم بعد ذلك سنجده ينتقل إلى المجرورات، ويذكر المجرور بالحرف، ثم 

ء من المفاعيل مناسبته يذكر المجرور باإلضافة، فذكره لهذا الباب بعد االنتها

 ظاهرة.

باب االستثناء لن نتمكن من شرحه كله يف هذه الليلة، وسنأخذ ما يتعلق 

 يف الدرس القادم. -إن شاء اهلل-باالستثناء بـ إال، ونرتك بقية األبيات 

 :، قال نقرأ يف البداية ما قال  إمامنا ابن مالك 

 باب االس ثناي

َ ث نَق  إالَ مَ .316  ع  َتَمىامم َين َ ِهىب  َما اس 

 

ُ ِخىىىىىىب    ىىىىىىِ ان   ُ ىىىىىىِ َأو  َكنَ  ُ ىىىىىىَد َن  َوَبع 

َقَ ع  .317  َباُع َما اَتَهَو َوان ِهب  َما ان   إِت 

 

ي ىىىىىِ  إِب ىىىىىَداٌل َوَقىىىىىع   
 َوَعىىىىىن  َتِمىىىىىيم فِ

ىِ َقىد.318   ُ ِ ال نَ
ِب َسابِقم فِ  َوَشي ُر َنه 

 

َ ىىىىر  إِن  َوَرد    ىىىىَبُ  اخ  ِ َولكِىىىىن  َنه 
 َيىىىىى تِ

ىىىىىىَرغ  َسىىىىىىابُِق إاِلَ لَِمىىىىىىا.319  َُ  َوإِن  ُي

 

ىىىىىُد َيُكىىىىىن  َكَمىىىىىا َلىىىىىو  إالَ ُعىىىىىِدَما   َبع 

 َكىىىىىالَ .320 
كِي ىىىىىدم  َوَأل ىىىىىِغ إالَ َذاَو َتو 

 

َ ىىىىىَ إاِلَ ال َعىىىىىالَ   َُ ىىىىىُرر  بِِهىىىىىم  إالَ ال   َتم 
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 َفَمىىىىىع  .321
 َوإِن  ُتَكىىىىىَرر  الَ َل  ِوكِي ىىىىىدم

 

ثِي َر بِال َعاِمىىىىىىىىى 
ىىىىىىىىىغم ال َ ىىىىىىىىىى  رِي   ُ  ِو َدع  َت

ىىىُ ث نِِ.322   ِمَمىىىا بِىىىإاِلَ اس 
 فِىىىِ َواِحىىىدم

 

نِىىىىِ  ىىىىِب ِسىىىىَواُه ُمر   َوَلىىىىي َس َعىىىىن  َنه 

رِيىىىىىىغم َمىىىىىىَع ال َ َقىىىىىىّدمِ .323   ُ َن َت  َوُدو 

 

ُكىىىم  بِىىىِ  َوال َ ىىىِثمِ   ىىىَب ال َجِمي ىىىع اح   َنه 

ِخي رم َوِجىىَي بَِواِحىىدِ .324 
 َوان ِهىىب  لَِ ىىى 

 

َن َوا ِىىىىىدِ ِمن َهىىىىىا َكَمىىىىىا َلىىىىىو  َكىىىىىاَن دُ    و 

ىىىُرٌ  إاِلَ َعِلىىىِ.325  ىىىوا إاِلَ ام  ُُ  َكَلىىىم  َي

 

ىىىُم األََولِ   ىىىِد ُحك  ُمَهىىىا فِىىىِ ال َقه   َوُحك 

قبل أن نتكلم على شرح هذه األبيات البد أن نقف عند بعض مصطلحات هذا  

فاالس ثناي ل  ثالثة ؛ الباب، فباب االستثناء له مصطلحات البد أن تكون واضحة

ستثنى منه، وأداة االستثناء، والمستثنى، كأن تقول: )جاء الضيوف إال الم أركان:

ا: المستثنى. ا(، فالضيوف: المستثنى منه، وإال: أداة االستثناء، وخالدا  خالدا

ا؛ أي  فإذا تمت كل هذه األركان يف الجملة سمينا االستثناء حينئٍذ: استثناءا تامًّ

ا(، جميع األركان الثالثة تام األركان، كالجملة السابقة، )جاء الضيو ف إال خالدا

ا فاالستثناء التام هو ما تمت فيه هذه األركان.  موجودة، إذا

فإن لم ُتسبق جملة االستثناء حينئٍذ ال بنفي وال هني وال استفهام، سمينا هذا 

ا مثب  ا،االستثناء التام، سميناه:  ا موجب ا، أو تام  كقولك: )جاء الضيوف إال  تام 

ا(، ف  هو تام وموجب، مثبت.خالدا

ا منُي ا، أو وإن ُسبق بنفٍي أو هنٍي أو استفهاٍم سمينا االستثناء التام حينئٍذ:  تام 

ا شير موجب ا شير مثبق،، تام  المصطلحات واضحة، كأن تقول: )ما جاء  أو تام 

الضيوف إال خالٌد(، أو تقول: )ال يذهب أحٌد إال خالٌد( يف األولى نفي: )ما جاء 

، ويف الثانية هني: )ال يذهب أحد إال خالٌد(، ويف االستفهام تقول: )هل الضيوف(

 جاء الضيوف إال خالٌد(.
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ا أو   فإن لم ُيذكر الم  ثنَ من  يف جملة االس ثناي، ُسمِ االس ثناي حينئذم مُرش 

ا، كقولك: )ما قام إال خالد(، أداة االستثناء موجودة، والمستثنى موجود،  ناقه 

ا؛ ألن األركان نقصت، لكن المستثنى  منه غير موجود، غير مذكور، فيسمى ناقصا

ا ألن النقص هنا حدث بحذف المستثنى منه الذي يأيت يف المعتاد يف  ويسمى مفرغا

ا(، فإذا حذفنا الضيوف يف الوسط: )ما جاء إال  الوسط، )ما جاء الضيوف إال خالدا

 خالد(، كأنه مفرغ.

كان من جنس المستثنى منه سمي استثناءا ثم اعلم بعد ذلك أن المستثنى إذا 

ا(، خالد من جنس  متصلة كاألمثلة السابقة، فقولك: )جاء الضيوف إال خالدا

 الضيوف، من الضيوف حقيقةا.

وإذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه سمي االستثناء استثناءا 

ا(، أو )جاء المسافرون إال ا، كقولك: )جاء القوم إال حمارا (، أو )نام منقطعا  سيارةا

ا(، ونحو ذلك، فهذه أهم المصطلحات التي البد أن  أصحاب البيت إال عصفورا

 تكون واضحة قبل شرح هذا الباب.

أما أحكامه النحوية التي تضبط إعراب المستثنى؛ ألن الباب معقود لبيان 

راب إعراب المستثنى، ليس المستثنى منه وال أداة االستثناء، وإنما الكالم على إع

 المستثنى، ُيرفع أو ينصب أو ُيجر؟ هذا يختلف باختالف أنواع االستثناء.

ا  فىنواع االس ثناي بناي  علَ ما سبق: ا موجباا، وإما أن يكون تاما إما أن يكون تاما

ا.  منفيًّا، وإما أن يكون مفرغا

 .ا(، هذا تام مثبت ا موجباا كقولك: )جاء الضيوف إال خالدا  إما أن يكون تاما

  ا(.أو  تام منفي: )ما جاء الضيوف إال خالدا

 .)أو مفرغ: )ما جاء إال خالد 
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وهو االستثناء التام الموجب، فقد يكون متصالا وقد يكون  أما النوع األول:

.) ا(، والمنقطع كـ )جاء القوم إال سيارةا ا؛ والمتصل كـ )جاء القوم إال محمدا  منقطعا

ا ا يقع م هال  ومنق ع  فالمتصل كقولك: )ما جاء القوم إال  ؛وال ام المنُِ أي  

غ كقولك: )ما جاء إال  محمٌد(، والمنقطع: )ما جاء القوم إال سيارٌة(، والُمفرَّ

محمد(، هذا ال يدخل فيه اتصاٌل وال انقطاع؛ ألن المستثنى منه غير مذكور أصالا 

لكي تقول إن المستثنى من جنسه أو ليس من جنسه، فهذا ال ُيتصور فيه أن يكون 

ا.  متصالا وال منقطعا

ما حكم المستثنى فيه؟ ما فيه  ،نبدأ بالنوع األول وهو: االس ثناي ال ام الموجب

تفاصيل وال فيه خالف، المستثنى حكمه النصب، يف هذا النوع، يف التام المثبت، 

يف التام الموجب، المستثنى حكمه النصب يف كل األحوال، يف كل األساليب، 

 حكمه النصب.

ا: يف كل األ ا(، أو كان منقطعا حوال يعني: لو كان متصالا )جاء القوم إال محمدا

ا(.  )جاء القوم إال حمارا

ا( أو تقدم على المستثنى منه  لو تأخر، كاألمثلة السابقة: )جاء القوم إال محمدا

ا الضيوف(، يمكن أن تقدم  ا القوم، جاء إال خالدا كأن تقول: )جاء إال محمدا

، سواء واجب النهب يف كو ذلكالحكم حكم المستثنى المستثنى مع األداة، ف

ا(، أو كان منصوباا كـ )أكرمت  ا، كـ )قام القوم إال محمدا كان المستثنى منه مرفوعا

ا(. ا كـ )سلمت على القوم إال محمدا ا(، أو كان مجرورا  القوم إال محمدا

المستثنى يف كل ذلك منصوب، ويقال يف إعرابه: مستثنى منصوب وعالمة 

 ه الفتحة، وإن شئت: منصوب على االستثناء وعالمة نصبه الفتحة.نصب

َ ث نَق  إالَ َمع  َتَمامم : األبيات أول يف وهذا هو قول ابن مالك  َما اس 
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 ، فأطلق الحكم.َين َ ِهب   

قال: مع تماٍم، ما قال مع تمام وإثبات، ونحن قلنا إنه أراد هبذا الشطر: التام 

ِلثاين قيد بالنفي، فقال: المثبت؛ ألنه يف الشطر ا  ُ ِ َأو  َكنَ  ُ َد َن ثم أتى بحكم  َوَبع 

ا بالنفي،  ا فيريد هبذا الشطر حينئٍذ ما ليس منفيًّا وال شبيها النفي، وما أشبه النفي، إذا

يعني المثبت أو الموجب، فهذا هو النوع األول من االستثناء، وهذا هو حكم 

 المستثنى فيه.

، ننتقل إليه ألن الُمَُرغسننتقل إال االستثناء  الس ثناي:النوع الثاين من أنواع ا

ا ليس فيه تفاصيل وال  غ أيضا حكمه سهل وواضح، ما فيه تفاصيل، االستثناء الُمفرَّ

خالف، فالمستثنى فيه ُيعرب بحسب ما قبل إال، ُيعرب بحسب العوامل التي قبل 

 .َكَما َلو  إالَ ُعِدَماقول: إال، يعني تعرب كما لو أن إال غير موجودة، وابن مالك ي

ا فقام: فعل  : )ما قام إال زيٌد(، كقولك: )قام زيٌد أو ما قم زيٌد(، إذا فلو قلنا مثالا

وزيٌد: فاعل، وإال حينئٍذ نقول: أداة استثناء ملغاة؛ ألهنا يف الحقيقة ال تدل هنا على 

ا (، فإال هنا استثنت استثناء، ليست كاالستثناء التام يف )ما جاء الضيوف إال خالدا

 خالد من الضيوف.

لكن )ما جاء إال محمد(، نقول إن االستثناء ليس على حقيقته، وإن كان 

النحويون يذكرونه يف باب االستثناء، لكنه يف الحقيقة ليس من باب االستثناء، 

وإنما هو من باب الحصر، ويسميه البالغيون: القصر، هذا يف الحقيقة أسلوب 

، يعني بدل ما تقوم: )قام محمٌد(، تسند القيام إال محمد، حصر وأسلوب قصر

تريد أن تحصر فتقول: )ما قام إال محمد(، فالمعنى واحد بالمعنى اإلجمالي، وهو 

 إسناد القيام إال محمد، لكن هنا إال أفادت الحصر أو القصر.

ا مفعوٌل  ا(، إذا ا(، كأنك قلت: )أكرمت محمدا ولو قلت: )ما أكرمت إال محمدا
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 به منصوب، ولو قلنا: )ما مررت إال بمحمٍد(، فكقولك: )مررت بمحمٍد(، نعم.

 (00:19:32@) ال الب:

 نعم، حَصر، كيف؟ الشيخ:

 (00:19:43@) ال الب:

هو الحصر فيه معنى االستثناء، إذا قلت: )ما نجح إال محمٌد(، معنى  الشيخ:

، يعني معنى ذلك أنك حصرت النجاح يف محمد، فإذا حصرت النجاح يف محمد

 ذلك أن غيره لم ينجح، يعني ما نجح الطالب إال محمد.

ا؟ ا(، ما إعراب خائفا  ولو قلنا: )ما جاء زيٌد إال خائفا

 (00:20:19)ال الب:

ا(، ولو قلت: )ما جاء زيٌد إال طلباا  الشيخ: حال، كقولك: )جاء زيٌد خائفا

علم(، ولو قلت: )ما للعلم(، فطلباا مفعول ألجله، كقولك: )جاء زيٌد طلباا لل

سافرت إال يوم الخميس(، فيوم الخميس: ظرف زمان، أو )ما جلست إال 

 أمامك(، فأمامك ظرف مكان، وهكذا.

ا(، فضرباا: مفعول مطلق.  ولو قلنا يا إخوان )ما ضربته إال ضرباا خفيفا

 ثم اعلم أن االس ثناي الُمَُرغ ال يكون إال بعد النُِ أو النهِ أو االس ُهام،

يعني ال يكون يف اإليجاب، ال يكون يف اإلثبات، يكون يف النفي كاألمثلة السابقة 

ا، وتكون  كلها، جعلتها على مثال النفي، ما جاء إال محمد، ما أكرمت إال محمدا

بعد النهي، كقولك: )ال يقم إال محمٌد، وال يذهب إال محمٌد(، وبعد االستفهام 

يًّا، كأن تقول: )هل ُيهلك إال القوم كقولك، ال يكون االستفهام إال إنكار

الفاسقون؟ هل ُيضرب إال المهمُل؟(، استفهام هنا استفهام إنكاري أو توبيخي، 



 

 
e 

g h 

f  416 
 ح ألفية ابن مالكشر

 يعني ال يأيت على االستفهام الحقيق. 

، هي محمٌد رسوٌل، مبتدأ [144آل عمران:] (ڄ ڄ ڄ ڃ)قال تعالى: 

، [144آل عمران:] (ڄ ڄ ڄ ڃ)وخرب، ثم دخلت هنا إال للحصر فقيل: 

فاإلعراب ال يتغير، محمٌد: مبتدأ، ورسوٌل: خرب، وإال: أداة استثناء ملغاة، وما: 

 حرف نفي.

، ال: ناهية جازمة، [171الن اي:] (پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ)وقال تعالى: 

تقولوا: مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، والفاعل واو الجماعة، وأين 

 ة.مفعوله؟ الحق، وإال: أداة استثناء ملغا

ا(، هنا مفرغ أو تام؟ مفرغ، ومسبوق بماذا؟ )ال  وتقول: )ال قرأُت إال خاشعا

ا؟ حال. ا( نفي أو هني؟ نفي، نعم، وإعراب خاشعا  قرأت إال خاشعا

، أي ُيهلك [35األحقاف:] (ىئ يئ جب حب خب)وقال تعالى: 

القوم الفاسقون، فُيهلك: مضارع مبني للمجهول، والقوم: نائب فاعل، 

 ة، وإال: أداة استثناء ملغاة.والفاسقون: صف

غ ال يكون يف اإلثبات واإليجاب، وإنما يكون بعد  ا فقررنا أن االستثناء الُمفرَّ إذا

پ )النفي أو النهي أو االستفهام، فإن قلت: فماذا تفعل يف قوله جل جالله: 

؟ أن: هذه المصدرية الناصبة، مصدرية يعني [32ال وبة:] (پ پ ڀ ڀ ڀ

فتأويل اآلية، معنى اآلية: يأبى اهلل إال إتمام نوره، إتمام هذا  ينسبك منها مصدر،

 مفعول به، يأبى اهلل إال إتمام، وإال: أداة استثناء ملغاة.

والجملة هنا مسبوقة بنفي أو هني أو استفهام أم أهنا إثبات وإيجاب؟ يأبى، ما 

س منفيًّا وال قال: ال يأبى، أو هل يأبى، الفعل هنا يف ظاهره أنه مثبت، موجب، لي
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ا عنه.  منهيًّا عنه، وال مستفهما

 :فاجلوا: عن ذلك أن النحويني اختلفوا يف حنو ذلك على قولني 

إن المعنى هنا على النفي، فمعنى يأبى: ال يريد، والمعنى واهلل  فقال كثير منهم:

ول فإن أعلم: ال يريد اهلل إال أن يتم وره، ال يريد اهلل إال إتمام نوره، وعلى هذا الق

الحكم سينطبق على الفعل يأبى، وعلى ما يف معناه مما يدل على اإلباء، كأبى 

ورفض ومنع، ونحو ذلك، فتقول: )يأبى محمد إال الجلوَس، ورفض المدير إال 

 التوقيَع، ورفض زيٌد إال السفَر(، وهكذا.

ففي مثل هذه األساليب ال إشكال يف جوازها، من حيث الجواز ال إشكال يف 

زها، وكلها تتأول على مثل هذا التأويل الذي قيل يف اآلية، يأبى، يأبى يعني ال جوا

 يريد، وهكذا.

كابن الحاجب، وابن الحاجب من النحويين المحققين الذين  وقال آخرون:

ُينظر إلى أقوالهم، فهو إمام كبير يف النحو، وله كتاب من أعظم كتب النحو 

[، وله يف الصرف: ]الشافية يف الصرف[، وأشهرها وهو كتاب ]الكافية يف النحو

وهما من أعظم كتب النحو، ولهما من الشروح ما ال ُيحصى، وهو مع ذلك عالم 

ا المشهور يف األصول، يعني  ا يف أصول الفقه، وله ]مختصر ابن الحاجب[ أيضا أيضا

 إنسان عالِم، ليس قوله كقول غيره.

غ، يجوز التفقال:  -قلنا كابن الحاجب–قال هؤالي  ريغ، يعني االستثناء الُمفرَّ

غ الموجب إذا حصلت به فائدة، وال يجوز إذا لم تحصل به  يجوز االستثناء الُمفرَّ

فائدة، فإذا كان الكالم يدور حول عمدة، يعيني مبتدأ أو خرب أو فاعل، فهنا ال يمك 

، مع التفريغ، يعني ما يجوز أن تقول: جاء إال محمٌد، م ا أن يكون للكالم معنىا

يمكن، الكالم ليس له معنى، جاء إال محمد؛ ألن محمد فاعل، هنا ما تتصور 
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 الفائدة. 

لكن متى تتصور الفائدة؟ إذا كان ما بعد إال فضلة، يعني ليس مبتدأا وال خرباا 

، هنا قد تتصور الفائدة، فننظر، إن حصلت فائدة فُيقبل كما قيس على  وال فاعالا

يقول: )قرأت إال يوم الجمعة(،  -بن الحاجبهذا مثال ا–هذه اآلية، وكقولك 

ممكن أن تقول: )قرأت إال يوم الجمعة(، فهنا الكالم له فائدة، مع أن االستثناء 

مفرغ، لم تستثِن يوم الجمعة من أيام سابقة، والمعنى واضح ومعروف، فهنا يصح 

 عنده االستثناء.

 (00:30:47@) ال الب:

معنى اإلباء فهذا قول الجمهور، يقيسوهنا نعم، ابن الحاجب، إذا كان ب الشيخ:

على اآلية، اآلن ابن الحاجب مّثل بـ قرأ، قرأت إال يوم الجمعة، قرأت ليس بمعنى 

 اإلباء، بمعنى الفعل والقصد، نعم.

 (00:31:12@)ال الب:

إذا كانت بمعنى لكن، فاالستثناء منقطع، المنقطع بمعنى لكن، أما  الشيخ:

ثنى منه يتبع يف المعنى المستثنى، المستثنى يتبع المستثنى المتصل فهو الذي المست

 منه، يعني من جنسه.

 (00:31:39@)ال الب:

غ أداة االستفهام ملغاة، ليست بمعنى لكن،  الشيخ: غ ال، الُمفرَّ ال، كيف، الُمفرَّ

 وليست بمعنى االستثناء الحقيقي، مفّرغ.

 :وهذا هو قول ابن مالك 

ىىىىىىىىىَرغ  َسىىىىىىىىىىابِ  َُ  ُق إاِلَ لَِمىىىىىىىىىىاَوإِن  ُي

 

ىىىىىُد َيُكىىىىىن  َكَمىىىىىا َلىىىىىو  إالَ ُعىىىىىِدَما   َبع 
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يقول: سابق إال، العامل الذي يسبق إال، يأيت قبل إال، إذا ُفرغ للعمل لما 

بعدها، كيف ُيفرغ للعمل لما بعدها؟ بأن ال ُيذكر المستثنى منه، فكيف يكون 

 معموالا لما قبلها، فهذا ما ، تجعل ما بعد إالَكَما َلو  إالَ ُعِدَمااإلعراب؟ يقول: 

غ، فانتهينا اآلن من نوعين من أنواع االستثناء؛ االستثناء التام  يتعلق باالستثناء الُمفرَّ

غ، نعم.  الموجب، واالستثناء الُمفرَّ

 (00:32:47@)ال الب:

غ، هذا يف االستثناء التام  الشيخ: ال إله إال اهلل، هذا ليس باالستثناء الُمفرَّ

سبق أن تعرضنا للمسألة وأعربناها بالتفصيل عندما تكلمنا على باب ال المنفي، و

النافية للجنس، وقلنا إن لفظ الجاللة هنا مستثنى من الضمير المسترت يف الخرب، 

يعني ال إله معبوٌد إال اهلل، فمعبوٌد هذا خرب، ومعبود مفعول، ال بد أن يسترت فيه 

لجاللة مستثنى من هذا الضمير، هذا قول الضمير، يعني ال إله معبوٌد هو، فلفظ ا

ا ثالثة أقوال غير ذلك، نعم.  الجمهور، وذكرنا يف المسألة أيضا

 (00:33:43@)ال الب:

 ُتعرب ماذا؟ الشيخ:

 (00:33:46@)ال الب:

غ؟ يف: ما جاء إال محمٌد؟ الشيخ:  وأنت لم ُتصرح بأحد، تقصد يف الُمفرَّ

 (00:34:00@)ال الب:

مكن أن تدعي ذلك، أو نقول: نتكلف ذلك، لو جاءت اللغة ال، هنا ي الشيخ:

على هذا األمر، لو جاءت اللغة على هذا األمر لقلنا إن العرب تراعي هنا مستثنى 

ا، لكن إذا جاءت اللغة على أن إال هنا ملغاة وغير معتربة، وما بعدها  منه محذوفا

قولون: )ما جاء إال ُيعرب بحسب ما قبلها، فيقولون: )ما جاء إال زيٌد(، وال ي
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ا(، نحن حينئٍذ نقول: ألهنم ال يعتربون بالمستثنى منه المحذوف، وإنه كان فيه   زيدا

 مستثنى منه ُحذف، لكن ما يأخذون به، هذه لغة العرب، كذا لغة العرب.

فإن قلت: هل يجوز أن ننصب يف نحو ذلك، ونقدر مستثنى منه محذوفاا؟ 

ماع بذلك، أما من حيث القياس فالجمهور فنقول: أما يف اللغة فلم يرد الس

ا يف األمور التي ما جاء فيها  يمنعونه، وبعض العلماء كالكسائي يجيزه، لكن دائما

 سماع ينبغي أال نتجاوز المسموع، نعم.

 (00:35:30@)ال الب:

، بحقٍّ هذا متعلق بمعبود، أو ال معبود حقيٌق، حقيٌق  الشيخ: ال إله معبوٌد بحقٍّ

 معبود حقيٌق يقصدون بذلك حقيقي؟ أو حقيق بالعبادة يعني مستحق بالعبادة، ال

 للعبادة وهؤالء غير حقيقيين؟

 (00:36:10@)ال الب:

على كل نعم، ال شك أن التقدير الصحيح يف كلمة التوحيد يعني ال إله  الشيخ:

 معبوٌد بحقٍّ إال اهلل، ألن هناك معبودات أخرى، نعم.

 (00:36:21@)ال الب:

. الشيخ: ، ال إله معبوٌد بحقٍّ  فلهذا يقيدونه بحقٍّ

 (00:36:37@)ال الب:

ا، هناك آلهة  الشيخ: ، لكن كلمة اإلله ليس كل إله معبودا ماشي، ال إله حقٌّ

 باطلة ال ُتعبد، فإذا قلت ال إله معبوٌد، فهنا ال يصح الخرب.

 (00:37:01@)ال الب:

يصح أن نقول معبود ألن إله  نعم، هناك آلهة غير معبودة، ويقول: ال ما الشيخ:
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 يعني معبود، نقول: فيه آلهة معبودة وآلهة غير معبودة، فهنا ال يصح الخرب.

 (00:37:14@)ال الب:

 هواك، هل تعبد أنت هواك؟ هناك من يعبد هواه. الشيخ:

 (00:37:23@)ال الب:

، هل هناك آلهة غير معبودة؟ هناك آلهة باطلة غير معبودة من أهل الحق الشيخ:

ا فهناك آلهة معبودة وآلهة غير معبودة، لكن اإلله الحق المستحق للعبادة هو  إذا

 يعني إله إله، فهو ُيعبد ما كل آلهة، القرآن يف ُسميت ولهذا ،واحد، وهو اهلل 

 .نعم مألوه، معبود،

 (00:38:01@)ال الب:

ان ال، نحن لفظ الجاللة، هذا الذي سيأيت يف النوع الثالث، إذا ك الشيخ:

ا منفيًّا فلك النصب على االستثناء، ولك اإلتباع على البدلية، الوجهان  االستثناء تامًّ

 جائزان هناك، إال يف كلمة التوحيد، لم يرد فيها إال اإلتباع بالبدلية.

 (00:38:28@)ال الب:

ال، ُمبدل من الضمير، ُمبدل من ذلك الضمير المسترت الخرب، ال إله إال  الشيخ:

الجاللة بدل من ذلك الضمير المسترت يف معبوٌد، ال إله معبوٌد هو بحقٍّ إال  اهلل، لفظ

 اهلُل، اهلُل هذا بدل من الضمير المسترت يف هو، يف محل ماذا؟

 (00:38:59@)ال الب:

 محل ماذا؟ محل أي كلمة؟ أنت تقول محل، محل إله؟ الضمير؟ الشيخ:

 (00:39:07)ال الب:

المحل يعني أن الكلمة لها إعراب لفظي ولها  تعرف المراد بالمحل؟ الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  422 
 ح ألفية ابن مالكشر

إعراب محلي، هذا المراد بالمحل، ما تقول على المحل إال إذا كان لها إعراب  

لفظي ومحلي، فحينئٍذ يمكن أن تراعي المحل ويمكن أن تراعي اللفظ، أما 

 الضمير الذي فيه، معبوٌد هو، هذا ضمير رفع ما فيه...

 (00:39:40@)ال الب:

( من حيث... تقول لفظ الجاللة، ال يقولون: اهلل 00:39:45@) الشيخ:

بدل، يقولون: لفظ الجاللة بدل من ذلك الضمير، ألن النحويين ال يتعاملون إال 

 مع األلفاظ، وال يتعاملون مع المعاين، نعم.

 (00:40:04@)ال الب:

 اإلعراب هو المعنى. الشيخ:

 (00:40:14@)ال الب:

 ليد المعنى.نعم، اإلعراب و الشيخ:

 (00:40:27@)ال الب:

: محمٌد يف  الشيخ: النحوي عندما يتكلم، إنما يريد تلك األلفاظ، فإذا قال مثالا

جاء محمٌد فاعل، يريد أن هذا االسم )الميم والحاء والميم والدال( هذا االسم 

يدل على من فعل الفعل، مثالا يقولون: جاء محمٌد، جاء: فعل ماض، ومحمد: 

الذي فعل المجيء؟ الميم والحاء والميم والدال أم ذلك الرجل الذي فاعل، من 

يسمى بمحمد؟ أين الفاعل الحقيقي؟ ذلك الرجل، ومع ذلك النحوي يقول: 

محمد فاعل، يعني الميم والحاء والميم والدال؛ ألن الفاعل عند النحويين هو اسم 

 يدل على من فعل الفعل، نعم.

 (00:41:21@)ال الب:
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الا من الضمير الذي يف حق، ال معبود حقٌّ هو؛ ألن حق هنا سيكون بد الشيخ:

ا يتحمل الضمير، ما  مصدر بمعنى المشتق، يعني: ال معبود محقوٌق، فهو أيضا

الذي يتحمل الضمير؟ هو الفعل وما يعمل عمله، والذي يعمل عمله: الوصف 

 والمصدر، فهو يتحمل ضمير، فيه ضمير، نعم.

 (00:42:06@)ال الب:

نا ما أتيت بإعراب كلمة التوحيد؛ ألهنا فصلنا الكالم فيها يف باب ال النافية، أ

 فما أرى إعادة الكالم عليه.

 نن قو إلَ النوع الثالث من أنواع االس ثناي وهو: ال ام المنُِ.

التام المنفي هو الذي فيه تفصيل، يحتاج إلى شيء من االنتباه أكثر من النوعين 

 تفصيل. السابقين، ليس فيهما

ال ام المنُِ إذا كان م هال  فلك يف الم  ثنَ الوجهان؛ أي النهب علَ 

فتقول: )ما جاء الضيوف إال  االس ثناي، واإلتباع علَ البدلية، واإلتباع هو المخ ار،

ا(، ما: نافية، جاء: فعل ماض، الضيوف: فاعل، إال: أداة استثناء،  خالٌد وخالدا

ا، فمستثنى خالٌد: بدل من المستثنى منه م رفوع مثله، ولك أن تقول: إال خالدا

منصوب، والمختار: اإلتباع على البدلية، يعني أكثر ما جاء من الشواهد يف هذا 

 جاء على اإلتباع، وجاءت شواهد أخرى أقل منها على النصب. األسلوب

ا،  ا(، إال خالٍد: هذا بدل من أحدا وتقول: )ما سلمت على أحٍد إال خالٍد وخالدا

ا: هذا منصوب على االستثناء. إال  خالدا

ا، النصب إما بدل  ا(، فلك يف: خالدا فإذا قلت: )ما أكرمت الضيوف إال خالدا

 من الضيوف المفعول به، أو النصب على االستثناء.

ا فإذا كان االستثناء التام المنفي كان متصالا فلك الوجهان، إذا قلنا الوجهان  إذا
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إلتباع على البدلية، إال أن المختار هنا: اإلتباع على فنريد النصب على االستثناء وا 

البدلية، وقال الكوفيون: إن اإلتباع هنا من باب عطف النسق، وليس من البدلية؛ 

 من حروف النسق، يعني من حروف العطف. األسلوبألن إال عندهم يف هذا 

هم يزيدون يف حروف العطف المشهورة )الواو والفاء وثم وأو( يزيدون 

ا ُأخر ال يوافقهم عليها البصريون، منها: إال يف االستثناء التام المنفي عند حرو فا

ا فإذا قلت: )ما جاء الضيوف إال خالٌد(،  اإلتباع، يقولون: هذا حرف عطف، إذا

فخالٌد عند البصريين بدل، وعند الكوفيين: معطوف على الضيوف، وإال هو حرف 

.العطف عندهم، هذا إذا كان االستثناء متص  الا

ا، (، أو )ما نام أصحاب  أما إذا كان منق ع  كقولك: )ما جاء القوم إال سيارةا

ا(، فالحجازيون يوجبون النصب، والتميميون يجّوزون  البيت إال عصفورا

: )ما سافر المسافرون إال  الوجهين، والمختار عندهم النصب، فإذا قلنا مثالا

(، فاالستثناء تام منفي منقطع،  يوجبون النصب على كل حال،  ونفالحجاويسيارةا

ا(.  )ما سافر المسافرون إال سيارة، وما جاء القوم إال حمارا

يجيزون الوجهين؛ أي النصب على االستثناء واإلتباع، والمختار  وال ميميون

ا، هذا المختار، ويجوزون: )ما  عندهم النصب، فيقولون: ما جاء القوم إال حمارا

 باع، إما بدل أو عطف.جاء القوم إال حماٌر( على اإلت

، يف االستعمال، المختار عندهم األسلوبالمختار يعني األكثر عندهم يف 

 النصب.

 أما إذا ُنصب فاألمر فيه واضح وال إشكال.

وأما إذا ُأتبع سواء قلنا بدل أو قلنا عطف، طيب بدل ماذا؟ بعض من كل، على 

 التجّوز.
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 (00:48:22@)ال الب:

لى الناس فقط، الحمار ليس من القوم، لو كان من ال، القوم يطلق ع الشيخ:

، قال بعضهم: بدل بعض من كل على التوسع، وقال  القوم لكان االستثناء متصالا

 بعضهم: بدل غلط ال يهمنا ذلك اآلن.

 ومن ذلك قول عامر بن الحارث يقول:

 وبلىىىىىىىىدةم لىىىىىىىىيس بهىىىىىىىىا أنىىىىىىىىيُس 

 

 إال اليعىىىىىىىىىىىىىىافير وإال العىىىىىىىىىىىىىىيُس  

الذي جرها؟ هذه ُرب المحذوفة، ورب بلدة ليس هبا  وبلدٍة: بلدة مجرورة، ما 

أنيُس إال اليعافير، اليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية، يعني البقرة 

الوحشية الصغيرة تسمى يعفور، ُتجمع يعافير، والعيس: معروف العيس، جمع 

ء عيساء، والعيساء هي اإلبل البيض المخلوطة بصفرة، بعض اإلبل تكون بيضا

ا.  وفيها شيء من الصفرة فتسمى عيسا

ليس هبا أنيس إال اليعافير، االستثناء تام، أركانه الثالثة موجودة، ومنفي، ما 

أداة النفي عندنا؟ ليس، متصل أم منقطع؟ هل البقر واإلبل من األنيس الذي يؤَنس 

ا هبم؟ ال، يريد باألنيس اإلنسان الذي يؤانسه، وهو يف القصيدة إنما يريد بذل ك أيضا

أشد من عموم الناس، وإنما يريد حبيبته أو محبوبته، كأنه قال: وبلدة ليس هبا أنيس 

لكن اليعافير، البقر واإلبل فيها، ال يريد أين آنس هبم، ال، يقول: بلدة ليس فيها 

 أنيس، لكن فيها بقر وإبل، فكذا يكون االستثناء المنقطع.

تار فيه: النصب، ولكنه أتى على الوجه فاليعافير هنا استثناء منقطع، فكان المخ

اآلخر غير المختار، فرفع، ليس هبا أنيٌس، هذه ليس، أين اسمها وخربها؟ أما 

اسمها المرفوع فأنيٌس، وأما خربها ف: هبا، ليس أنيٌس هبا، واليعافير بدل من 

قل إال أنيٌس، ولو أتى على المختار لقال: إال اليعافيَر، ولو كان الشاعر حجازيًّا لم ي
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 اليعافيَر. 

وهذا هو قول ابن مالك، أقصد ما شرحناه يف التام المنفي على هذا التفصيل 

 بين االستثناء المتصل والمنقطع، هذا هو قول ابن مالك:

َد   ِ َوَبع   ُ ِ َأو   َن  ُ ُ ِخب َكنَ  ان 

َباعُ  َقَ ع   إِت  ي  ِ  َتِميم َوَعن   َما اَتَهَو َوان ِهب  َما ان 
 َقع  وَ  إِب َداٌل  فِ

فقوله: وبعد نفي أو كنفٍي، يريد التام المنفي، وقوله: انتخب إتباع ما اتصل، 

انُتخب، معنى ذلك أن الوجهين جائزان، إال أن المنتخب أي المختار هو اإلتباع، 

 انُتخب إتباع ما اتصل، يعني المتصل.

 ، هنا أمر، يعني أنوانهب ما انق عثم تكلم على االستثناء المنقطع فقال: 

ي ِ  إِب َداٌل َوَقع   َوَعن  النصب واجب، 
ا فالوجوب الذي ذكره قبل قليل هو َتِميم فِ ، إذا

عند غير تميم، يريد الحجازيين، أما تميم ففيه إبدال وقع، يعني أن األكثر عندهم 

 والمختار النصب، وجاء فيه اإلتباع.

 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ): ثم ننظر... وقال 
ببت مشكلة كبيرة عند بعض الفرق، بسبب أحكام االستثناء، ، هذه س[65النمو:]

، يقول: ال يعلم من يف [65النمو:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

السموات، َمن موصولة، من يف السموات، بمعنى الذين، ال يعلم الذين يف 

السماوات والذين يف األرض الغيب إال اهلل، فاستثنى، االستثناء هنا متصل، أم 

 منقطع؟

 اء أوالا تام أم غير تام؟االستثن

 (00:54:53@)ال الب:
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ا كان موجود المستثنى منه وأداة االستثناء والمستثنى، وهو تام  الشيخ: تام، إذا

، لو قلنا إنه متصل، إن [13البقرة:] (ۇ ۆ)منفي، لقوله:  ، فإن كان متصالا

ى كان متصالا فالواجب عند الحجازيين: النصب، والقرآن أكثره ومعظمه نزل عل

لغة الحجازيين، وال ُيصرف عن لغة الحجازيين إال لقرينة أو دليل، نعم فيه بعض 

اآليات وبعض القراءات جاءت على غير لغة قريش، لغة الحجازيين، لكن األصل 

 فيه أن القرآن نزل على لغة قريش.

 لكن اآلية ماذا تقول؟ إال اهلَل أم إال اهلُل؟ اهلُل باتفاق القرآن، ال السبعة وال

العشرة، وحتى الشواذ، ما أعرف أنا فيها إال اهلَل حتى يف الشواذ، كلها جاءت 

باتفاق: إال اهلُل، معنى ذلك أن االستثناء منقطع أم غير منقطع؟ لو كان منقطع 

 النتصب.

 يف األرض؟ ويف السموات يف الذين: قوله يف داخل قلنا متصل، هل اهلل 

 السماء؟ يف الذين: قولنا يف يدخل  اهلل هل السماء، يف السموات،

 (00:56:29@)ال الب:

 أين اهلل؟ الشيخ:

 (00:56:34@)ال الب:

يف السماء، دعونا نقف عند ألفاظ القرآن، يف السماء يف السماوات،  الشيخ:

ارحموا من يف األرض يرحمكم من يف »، [16الملك:] (ڄ ڄ ڃ ڃ)

ا فاهلل «السماء ، أم [83مران:آل ع] (وئ ۇئ ۇئ): قوله يف داخل ، إذا

 ليس بداخل؟ داخل، ومنقطع أم متصل؟ متصل.

نعود إلى أحكام النحويين، ماذا قالوا يف المتصل هنا؟ قالوا: يجوز لك فيه 
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الوجهان، النصب واإلتباع، والمختار: اإلتباع، وقد جاءت اآلية على المختار،  

ا.  يعني اآلية هنا جاءت على ما قرره النحويون تماما

 مشكلة يف صارت السماء، يف اهلل أن ي تنفي هذا عن اهلل بعض الفرق الت

 ذلك، فبعضهم كالزمخشري قال: إن اآلية يف وقريبة بعيدة تأويالت ولهم اآلية، مع

جاءت على لغة تميم القليلة، التي ذكرناها قبل قليل، يقول: إن االستثناء منقطع، 

ة الحجازيين، يقول: نقول له: الحجازيين يوجبون النصب، والقرآن جاء على لغ

ال، هذه اآلية جاءت على لغة التميميين، وعلى لغة التميميين، وعلى لغة التميميين 

 الكثرة أم القليلة؟ القليلة.

ومع ذلك رد جماهير المعربين ممن يقول هبذا القول، أي قول الزمخشري 

يلة لغير ونحوه، ردوا هذا اإلعراب، قالوا: ال يصح أن نفسر القرآن على اللغة القل

ا أخرى يف إعراب هذه اآلية.  الحجازيين، ثم صاروا يتكلفون أوجها

 :  ثم قال بعد ذلك ابن مالك

ىىىِ َقىىىد  ُ ىىىِ ال نَ
ىىىِب َسىىىابِقم فِ  َوَشي ىىىُر َنه 

 

َ ىىىىر  إِن  َوَرد    ىىىىَبُ  اخ  ِ َولكِىىىىن  َنه 
 َيىىىىى تِ

أن تكلم يف هذا البيت على حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه، فيجوز  

ا، ويجوز أن تقدمه إذا قصدت به التقديم  تؤخره فتقول: جاء الضيوف إال خالدا

ا الضيوف، فحكمه حينئٍذ جواز الوجهين فيه.  ومزيد االهتمام فتقول: جاء إال خالدا

والنصب المختار، إذا تقدم فحكمه جواز الوجهين فيه، والمختار النصب، 

جاء يف بعض الشواهد القليلة:  يعني هذه اللغة الفصحى، اللغة الُكثرى، لكن

 اإلتباع.

ا  فنقول: يجوز فيه الوجهان، والمختار: النصب، تقول: )ما جاء إال خالدا

الضيوف(، هذه اللغة الفصحى الكثرى، ولك أن تقول: )ما جاء إال خالٌد 
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 الضيوف(، فرتفع.

 هذا السؤال، ُنعرب: كيف يكون اإلعراب؟

ا الضيوف(، فجاء: فعل،  )ما جاء إال النهب )اللرة الُهحَ(: خالدا

ا: منصوب على االستثناء، فالجملة  والضيوف: فاعل، وإال: أداة استثناء، وخالدا

 هنا حقيقتها وأصلها االستثناء التام، ثم قدمت المستثنى مع األداة.

ا الضيوف(،  يعني على هذه اللغة الفصحى، األصل يف قولك: )جاء إال خالدا

ا وقدمتها بسبب شدة األصل: )جاء الضيوف إال خ ا(، ثم أخذت إال خالدا الدا

االهتمام هبا، فاإلعراب ما يتغير، إال أن المعنى هو الذي يتغير، يعني صار 

 اهتمامك بالمستثنى أكثر من اهتمامك بالمستثنى منه.

)ما جاء إال خالٌد الضيوف(، فجاء: فعل، وخالٌد: هو  :أما الوج  الثاين وهو

الٌد الضيوف(، خالٌد هو الفاعل، والضيوف: بدل من خالد، الفاعل، )ما جاء إال خ

 :هنا عدة أسئلة

حقيقة االستثناء هنا على هذا اإلعراب، على هذه اللغة القليلة، حقيقة 

االستثناء هنا تام أم مفرغ؟ يف قولك: )ما جاء إال خالٌد الضيوف(، فخالٌد هو 

غ، كأنك قلت: جاء خ الد، ثم أبدلت من الفاعل، الفاعل، فأعربتها إعراب الُمفرَّ

غ.  جعلت الضيوف بدالا من خالد، فهنا أعربتها وعاملتها معاملة الُمفرَّ

قلنا: المتكلم عندما يقول: )ما جاء إال خالٌد الضيوف(، حقيقة كالمه، الكالم 

غ، أراد أن  الذي قصده، الذي أراد أن يقوله أن يبني كالمه على االستثناء الُمفرَّ

 اء إال خالد(، ثم بدا له أن يكمل فقال: )الضيوف(.يقول لك: )ما ج

أما على اللغة السابقة الفصحى، فالمتكلم إنما بنى كالمه على االستثناء التام، 

أراد أن يقول لك: )ما جاء الضيوف إال خالٌد(، ثم قدم المستثنى لمزيد االهتمام 
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 به. 

ء إال خالد السؤال الثاين: إن قلنا إن الضيوف بدل من خالد يف )ما جا

 الضيوف(، قلنا بدل، من أي أنواع البدل؟ نعم.

 (01:04:14@)ال الب:

قال بعضهم: إنه بدل كل من كل، وقال بعضهم: بل بدل كل من بعض،  الشيخ:

على القلب، يجعلون هذا من بدل البعض من كل على القلب، بل إن بعض 

وإن كان جمهور النحويين يثبت أصالا بدل الكل من البعض يف بعض األساليب، 

 النحويين ينفون هذا النوع، ما فيه، يا بدل كل من كل أو بعض من كل.

 قال بعضهم: فيه بدل كل من بعض، واستشهدوا ببعض الشواهد كقوله:

ىىىىىىىىىا دفنوهىىىىىىىىىا  رحىىىىىىىىىم اهلل أعِم 

 

 ب ج ىىىىىىىَ اَن طلحىىىىىىىَة ال لحىىىىىىىاِو  

ن ال فأبدل طلحة من األعُظم، مع أن طلحة كل، واألعُظم قليلة، وآية أنا اآل 

تحضرين، لكن لعلها تحضركم، أبدل جنات من جنة، أنا ما حضرت المسألة هذه 

، لكن عرضت لي وأنا أعرض اآلن.  أصالا

لكن على كل حال قيل إن البدل هنا بعض من كل على القلب، يسمونه على 

 القلب.

 (01:05:30@)ال الب:

ميت بن زيد ال، جنة ثم قال: جنات، جنة عدن، ثم قال جنات، قال الك الشيخ:

 قال: -شاعر أموي مشهور معروف–

َمىىىىىىىىَد ِشىىىىىىىىيَعةٌ  ََ إاِلَ آَل َأح 
 َفَمىىىىىىىىالِ

 

َهُب   َهَب ال َحىىىىق  َمىىىىذ   وَمىىىىاِلَ إاِلَ َمىىىىذ 

 أن وأراد ،أراد أن يقول: ما لي شيعة إال آل أحمد، يعني النبي  
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 :فقال المستثنى قدم أنه إال منفي، تام استثناء الحق، مذهب إال مذهب لي ما: يقول

َمىىىىىىىىَد ِشىىىىىىىىيَعةٌ  ََ إاِلَ آَل َأح 
 َفَمىىىىىىىىالِ

 

َهُب   َهَب ال َحىىىىق  َمىىىىذ   وَمىىىىاِلَ إاِلَ َمىىىىذ 

فإذا أعدنا الكالم إال أصله: ما لي شيعة إال آل أحمد، ما إعراب ما لي شيعٌة؟  

ما: نافية، لي شيعٌة، لي: خرب، وشيعٌة: مبتدأ، إال: أداة استثناء، آل: مستثنى 

أحمد مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع منصوب، وهو مضاف و

من الصرف، ثم إن الشاعر قدم المستثنى مع األداة لمزيد االهتمام، هنا ال شك 

 لمزيد االهتمام.

ثم قال: وما لي إال مذهب الحق مذهُب، فعل به ما فعل بالشطر األول، وقد 

 لمختار، فنصب.أتى البيت هذا على المختار أم على القليل؟ جاء على ا

 :قال يعني النبي –فقال  ◙أما حسان بن ثابت 

اَعة   َُ ُجىىىىىىوَن ِمن ىىىىىىُ  َشىىىىىى  َفىىىىىىإَِنُهُم َير 

 

 إَِذا َلىىىىىم  َيُكىىىىىن  إاِلَ النَبِي ىىىىىوَن َشىىىىىافِعُ  

يكن، هذه كان التامة التي بمعنى يوجد، ليست الناقصة، والنبيون فاعلها، )إذا  

فرفع بدل من النبيون، ولو جاء هبا على  لم يكن إال النبيون(، ثم قال: )شافُع(

الكثير المختار لكان يقول: )إذا لم يكن إال النبيين شافُع(، يعني: إذا لم يكن شافٌع 

 إال النبيين.

فإن قلت لي: ما حكم المستثنى إذا تقدم )التام الموجب(؟ كل كالمنا وأمثلتنا 

 يف التام الموجب؟اآلن على التام المنفي، طيب ما حكم المستثنى إذا تقدم 

ا النصب يف كل حاالته، ومن  الجواب على ذلك: سبق أن قلنا: إن حكمه دائما

تلك الحاالت إذا تقدم فيجب فيه النصب، ليس فيه إال النصب، ثم أخذ ابن مالك 

  بعد ذلك يتكلم على أحكام إال إذا تكررت، إال قد تتكرر يف الكالم، فتقول

: )ما جاء الضيوف إال خا ا(، أو تقول: )ما جاء الضيوف مثالا ا، إال فهدا ا، إال زيدا لدا
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ا(، يعني قد تتكرر، ما حكمها إذا تكررت؟ يعني هل   ا وإال سعدا ا وإال فهدا إال خالدا

 تغير األحكام السابقة التي درسناها قبل قليل بالتفصيل أم ال تغيرها؟

المجال  بين ابن مالك ذلك يف األبيات التالية، لكن قبل أن نقرأها نفتح

 لألسئلة، إن كان فيه أسئلة فيما سبق أو نكمل؟ نعم.

 (01:10:02@)ال الب:

نعم، هنا لشدة االهتمام، والعامة اآلن يفعلون ذلك عندنا، إذا أردت أن  الشيخ:

 هتتم بشيء أنت تقدمه يف الكالم، قدمته لشدة االهتمام، نعم.

 (01:10:30@)ال الب:

)يف( هل تعني مطلق الظرفية أو تشمل هو قال قبل قليل، يقول:  الشيخ:

الظرفية والفوقية؟ أنت تقول: ال، المراد هنا الفوقية، ليست الظرفية الحقيقية، كذا 

 تقول.

 (01:11:03@)ال الب:

أنت تريد أن تقول: إن يف الواردة يف األدلة القرآنية المراد هبا الفوقية،  الشيخ:

 (ڄ ڄ ڃ ڃ)يف، ليست الظرفية الحقيقية، الوارد يف النصوص 
، الوارد يف أم فوق؟ «ارحموا من يف األرض يرحمكم من يف السماء»، [16الملك:]

 يف، ثم أنت فسرهتا بالفوقية ألدلة أخرى.

أنا ال أعارض ذلك، بل هذا صحيح، ما فيه إشكال، لكن نقول  أنا ال أقول لك:

، [16الملك:] (ڄ ڄ ڃ ڃ)فّسر هذه اآلية إما أن تفسر به اآلية األخرى: 

فالمراد بـ يف هنا، يف الظرفية الحقيقية، والظرفية الفوقية، ما فيه إشكال، نعم، فهي 

قد ُتستعمل يف المعنيين، تقول: الكأس يف الدرج، ظرفية حقيقية، والكأس يف 
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 المنضدة يعني فوقها، ُيعرف هذا من االستعمال والقرائن.

ر هذه  ،[16الملك:] (ڄ ڄ ڃ ڃ)فمهما فسرت اآلية الثانية:  فسِّ

 اآلية، ما فيه إشكال، واضح؟ نعم.

 (01:12:26@)ال الب:

 طيب، فّسر السماء هناك بالسماء هنا. الشيخ:

 (01:12:36@)ال الب:

نقول: )يف( يف اللغة تطلق على المعنيين، هو يؤّولها يف اآلية على معنى  الشيخ:

لكن هذه اآلية الفوقية، نقول: نعم، هذا صحيح لداللة الشواهد األخرى عليها، 

كذلك نقول: يف، بمعنى الفوقية، أنت تعرف اآلية التي نتكلم عليها؟ وهي قوله 

، فّسرها بنفس التفسير هناك، سواء [65النمو:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)تعالى: 

 يف: فيها، أو يف: فوقها، المعنى واحد، نعم.

 (01:13:29@)ال الب:

 لكن ال، على غير فوق. الشيخ:

 (01:13:40@)ال الب:

نعم، فمهما فسرت هناك فسر هنا، ما فيه إشكال، ال تعارض بين  الشيخ:

 اآليتين، كالهما ُيفسران بالتفسير الذي تقوله، نعم.

 (01:13:53@)ال الب:

ال، الصواب عند المحققين أهنم يجتمعان، نعم يجتمعان، هذه  الشيخ:

نييه الحقيقي المسألة يبحثوهنا يف كتب األصول، هل يجوز استعمال اللفظ يف مع

والمجازي؟ يجوز، كثير من المتكلمين منعوا أن يجتمعا، لكن الشافعي نص على 
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أنه يجوز أن يجتمعا، ما فيه إشكال، كقولهم: )القلم أحد اللسانين(، اللسانين هنا  

اللسان الحقيقي واللسان المجازي، ومع ذلك ُثنيا، ُثنيا وأنت تريد بأحدهما 

 اللسان المجازي.اللسان الحقيقي، والثاين: 

يف  األسلوبفقد ُيستعمل اللفظ الواحد بمعنيين، يعني هو يستعمل يف نفس 

 نفس الجملة، ويراد به معنييها الحقيقي والمجازي.

 (01:14:52@)ال الب:

 ال، هذا يجوز، هذا جائز، هذا أمر جائز. الشيخ:

 (01:15:01@)ال الب:

نا، ويجوز أن تخرج من هنا، ال، أمر جائز، يعني يجوز أن تخرج من ه الشيخ:

 كالهما جائز، أمٌر جائز.

 (01:15:14@)ال الب:

( هو األقرب إليك، سؤال آخر؟ أنا ذكرهتا فقط 01:15:18@ربما ) الشيخ:

من باب أهنا تجري على ما ذكرناه من أقوال النحويين هنا، ما فيها أي إشكال، 

ا، وهذه من أدلتهم يف إثبات جارية، وإال فإن أهل السنة هكذا أعربوا اآلية وفسروه

 عند كثيرون، وذكرها العلو، على استدالالته يف القيم ابن ذكرها ،العلو هلل 

 نفي العلو، كيف سيخرج اهلل ي عندما اإلشكال إشكال، أي فيها ما السنة أهل

 .[83آل عمران:] (وئ ۇئ ۇئ ۆئ): قوله من

م: هذا أصالا ولهم تأويالت أخرى وتفسيرات أخرى لآلية، حتى قال بعضه

مفرغ، الغيب بدل من قوله: من يف السماوات واألرض، يعني ال يعلم من يف 

السماوات واألرض يعني الغيب، إال اهلل، اهلل: فاعل، ومن يف السماوات: مفعول 

 به، والغيب: بدل منه، عندهم لف ودوران، ويستطعيوا أن...
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 (01:16:36@)ال الب:

نما ُتستعمل يف العاقل، وسيجيبون فيقولون: ثم ُيرد عليهم، أن َمن إ الشيخ:

، فهذا من القليل، فُيرد عليهم بأن القرآن ال  إنما قد ُتستعمل لغير العاقل قليالا

ُيحمل على القليل إال بدليل أو قرينة، فمهما لّفوا وداروا سيقعون إما يف تكلف أو 

 يف تأويل قليل.

 (01:17:04@)ال الب:

على أحكام إال المكررة فيه طول، فسنبدأ به، لن المشكلة أن الكالم  الشيخ:

ا، نأخذ شواهد، إن كان فيه  نستطيع أن ننهيه، لكن لعلنا نقف عند بعض الشواهد إذا

 سؤال أو لنا الشواهد؟ نعم.

 (01:17:24@)ال الب:

 ارفع صوتك. الشيخ:

 (01:17:33@)ال الب:

ندوحة، ما ُيخرج على نقول: ال ُنخّرج القرآن على القليل مادام هناك م الشيخ:

 القليل مادام هناك مندوحة.

 (01:17:49@)ال الب:

 كيف؟ الشيخ:

 (01:17:53@)ال الب:

هناك أوجه قوية، يمكن أن ُتخرج القرآن عليها ويستقيم األمر، لكن  الشيخ:

 اإلعراب...

 (01:18:02@)ال الب:

 يف معنى الكلمة؟ يف المعاين؟ الشيخ:
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 (01:18:19@)ال الب: 

قد ُتؤول، المعاين قد تأيت، المعاين يقولون: إن العرب يجتمعون يف  الشيخ:

األسواق ونحو كذا، ويأخذ بعضهم من بعض، يعني هذه مستعملة حتى عند 

الحجازيين، لكن بقلة، أخذوها من القبائل األخرى، فالمعاين قد تأخذها القبائل 

 اس آخرين.بعضها من بعض، كما يوجد عندنا اآلن، قد نأخذ المعاين من أن

يعني نفس اللغة سترتك  األسلوبهو الذي يصعب أن تأخذه،  األسلوبلكن 

شيء وتأخذ مكانه شيء آخر، أما المعاين فيمكن أن نأخذها اآلن من لغات أخرى، 

 أو من دول أخرى، نعم، ارفع صوتك.

 (01:19:14@)ال الب:

حمل يعني هل ُيحمل القرآن على الفصيح واألفصح؟ أم يجب أن يُ  الشيخ:

على األفصح فقط؟ هنا ال، هنا يجوز أن تحمل القرآن على الفصيح واألفصح، ما 

لم يصل إلى حد القلة، بما أن الوجه فصيح وال إشكال يف فصاحته، فيمكن أن 

 ُيحمل القرآن عليه، وهناك آيات كثيرة وإعرابات كثيرة ُحملت على الفصيح.

 (01:19:43@)ال الب:

ل، القليل كما قلنا قبل قليل، أن يأيت الكثير عند الفصيح غير القلي الشيخ:

العرب على أسلوب معّين، ثم يأيت عند مثالا قبيلة، أسلوب يخالف هذا المنتشر 

 عند قبائل العرب كلها، هذا نقول: هذا قليل.

لكن فصيح وأفصح، يعني أن القبيلة تجيز هذين األمرين، تجيزهما، إال أن 

قلنا بالنسب، هذا مثالا ستين بالمائة، وهذا أربعين يأيت مثالا إذا  األسلوبهذا 

بالمائة، هذا فصيح وأفصح، لكن لو قلنا: ثمانين بالمائة وعشرين بالمائة، تسعين 

ا أشياء نسبية، لكن يمكن أن نفهم  بالمائة وعشرة بالمائة، نقول: ال، هذا قليل، طبعا
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 منها المراد بقولهم: فصيح وأفصح، وقليل وكثير.

 (01:20:37@)ال الب:

هذا تفسير، األحسن نقول له: هو هنا تدل على التأكيد، تأكيد المعنى،  الشيخ:

نعم، هذا يسمى ضمير فصل، وهنا تأكيد، والتأكيد يف مكانه أفصح، أما إذا لم يأِت 

 يف مكانه فسيكون من االستطراد واإلطالة، نعم.

 (01:21:24@)ال الب:

والنصب، الوجه األكثر عند العرب هنا وجه نحوي، يعني مثالا الرفع  الشيخ:

الرفع، لكن بعضهم قد ينصب، فنقول: ال، ما ُيحمل القرآن على القليل هنا، ُيحمل 

، وقد  على الكثير، لكن يف المعاين، المعاين البالغية، البالغية ما تتناهى كثرةا

تختلف فيها األفهام، فربما يكون الموضع هنا موضع تأكيد، وموضع تفصيل، 

ذا فتحتاج أن تطيل الكالم فيه، وتفصل وتأيت بعدة مؤكدات، كمواضع اإلنكار وله

، مواضع التعظيم، هنا تحتاج أن تؤكد الكالم.  مثالا

ويف مواضع أخرى ما تحتاج إلى أن تؤكد الكالم وتطيله، كمواضع اإلقرار 

، مواقع مجرد التوضيح، ما يحتاج، وهذا الذي يأيت بالقرآن، يعني أكثر م ا يأيت مثالا

التأكيد، يف مواضع اإلنكار مع الكالم مثالا على الكفار، يأيت القَسم، تأيت إّن، تأيت 

 الم االبتداء، وتأيت الم القسم، وتأيت قد، وتأيت لقد، لتأكيد هذا المعنى.

 وعظمته بقدرته أو يف مواضع التعظيم، كما مثالا يف بيان صفات اهلل 

 العظمة، هذه منكرين أهنم ليس العظمة، ذهه لبيان المؤكدات تأيت ذلك، ونحو

 .نعم حقها، وإعطائها العظمة هذه لتقوية ال، لكن

 (01:22:50@)ال الب:

 ارفع صوتك. الشيخ:
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 (01:22:56@)ال الب: 

على المستثنى منه، ال أعرف، لم أقف على شاهد من القرآن قيل إن  الشيخ:

 المستثنى مقدم فيه على المستثنى منه، نعم.

 (01:23:14@)ال الب:

يف إعراب القرآن؟ أما الكتب المتقدمة فليس هناك كتاب أعرب القرآن  الشيخ:

كله، وإنما كانوا ُيعربون الُمشكل فقط من القرآن، وأهم وأشهر الكتب القديمة يف 

إعراب هذا المشكل هو كتاب ]الدر المصون[ للسمين الحَلبي، تلميذ من تالميذ 

بحر المحيط[، أخذ البحر المحيط، واستخرج كل أبي حّيان األندلسي صاحب ]ال

ا، وسماه: ]الدر  ما فيه مما يتعلق باللغة واإلعراب، وزاد عليه أشياء كثيرة جدًّ

 المصون يف علوم الكتاب المكنون[، هذا من أفضل الكتب.

وهناك كتب يف اإلعراب، إعراب المشكل، كتب مختصر، ككتاب ]التبيان يف 

العكربي، أو كتاب ]البيان يف إعراب مشكل القرآن[ لكمال إعراب القرآن[، لإلمام 

.
ّ

 الدين بن األنباري، أو ]مشكل إعراب القرآن[ لمكي القيسي

أما الكتب الحديثة فهناك كتب أعربت كل القرآن، المشكل وغير المشكل، 

اإلعرابات المفصلة، كتاب ]الجدول إلعراب القرآن  -فيما يبدو لي–ومن أفضلها 

ا هذه الكتب ستكون كبيرة؛ ألهنا يف إعراب القرآن وصرفه[ لمح مود صايف، طبعا

ا  كله، حتى ]الدر المصون[ كتاب كبير، يعني يف طبعته الجيدة المحققة تحقيقا

ا،  علميًّا حققها الدكتور/ أحمد الخراط، أذكرها وصلت إلى أحد عشر مجلدا

 ولعلها زادت بعد ذلك.

 مجلدات، نعم.ويف طبعتها التجارية يف ثمان أو تسع 

 ( وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.01:25:26@)
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  الدرس التماسع واألربعون
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد: 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة، ليلة 

سابع والعشرين من شهر ربيع اآلخر، من سنة إحدى وثالثين وأربعمائة االثنين، ال

 وألف، يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض.

الدرس التاسع واألربعين من دروس شرح ألفية  -بحمد اهلل وتوفيقه-نعقد 

أن يغفر له وأن يرحمه، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن  ابن مالك، نسأل اهلل 

لنا وأن يرحمنا وآباءنا وأمهاتنا، وإخواننا ووالة أمورنا وعلماءنا، وأن ينفعنا  يغفر

 بما نقول إنه على كل شيٍء قدير.

قبل أن نبدأ يا إخوان بالكالم على بقية باب االستثناء، أعود إلى ما كنا ذكرناه 

، فلم [65النمو:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ): يف قوله 

ا لهذه اآل را ا؛ ألنني كنت أظن أن األمر فيها واضح، وبما أن األمر أكن ُمحضِّ ية كثيرا

احتاج إلى سؤال وجواب، فدعونا نقطع ذلك بنقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  يف ]مجموع الفتاوى[ يف الجزء السادس عشرة، يف الصفحة التاسعة بعد
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 المائة. 

قال وقد "واالستدالل له، قال:  وهو يتكلم عن العلو هلل  قال 

، فاستثنى نفسه [65النمو:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ)تعالى: 

والعاَلم: َمن يف السماوات واألرض، وال يجوز أن يقال: هذا استثناء منقطع؛ ألن 

ا لكان منصوباا ، يعني بالمستثنى لفظ الجاللة، "المستثنى مرفوع، ولو كان منقطعا

ا لكان ع لى لغة الحجازيين واجب النصب، إال اهلُل، وشرحنا ذلك أنه لو كان منقطعا

 الذي نزل به القرآن الكريم.

ا لكان منصوباا، بل مرفوع على البدل، والعامل فيه هو "قال:  ولو كان منقطعا

العامل يف الُمبدل منه، وهو بمنزلة المفرغ؛ كأنه قال: ال يعلم الغيب إال اهلل، فيلزم 

ن لفظ السماء يتناول كل ما أنه داخل يف َمن يف السماوات واألرض، وقد قدمنا أ

سما، ويدخل فيه السماوات، والكرسي، والعر،، وما فوق ذلك؛ ألن ذلك يف 

جانب النفي، وهو لم يقل هنا السماوات السبع، بل عّم بلفظ السماوات، وإن كان 

لفظ السماء قد ُيراد به السحاب، ويراد به الفلك، ويراد به ما فوق العاَلم، ويراد به 

 ا.العلو مطلقا 

، إلى آخر كالمه، طويل، فهو يثبت أن يف هنا على "فالسماوات جمع سماء...

؛ ألنه معناها الحقيقي، سواءا فيما يتعلق بالمخلوقين، أو فيما يتعلق باهلل 

جمع السماوات، فإن أردنا السماوات السبع ففي معها ظرفية تناسب المخلوقين، 

، وهو يف السماء وهو يف العلو وإن أردنا بالسماء العلو المطلق، فهي هلل 

 .المطلق 

والسماوات السبع مما سمى من المخلوقات، والسماء بمعنى العلو المطلق، 

 كل ذلك ُيجمع بلفظ السماوات، وال مانع من ذلك.
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هذا نقل موجز عن شيخ اإلسالم يف هذه المسألة، واآلية مذكورة يف كتب 

فلو عدت إلى كتب المتقدمين  ، ومع ذلكالعقيدة، وهم يحتجون لعلو اهلل 

لوجدهتم ال يختلفون أن االستثناء هنا متصل، كما يف ]تفسير الطربي[، نقل نقول 

وخالفات، لكن كلها على أنه استثناء متصل، وكذلك الزّجاج يف ]معاين القرآن[، 

 وهما من أهل السنة، إنما حدث الخالف عند المتأخرين.

ن االستثناء هنا منقطع، مثل ابن كثير يف إ ومع ذلك فإن بعض أهو ال نة قال:

تفسيره، لكن كما رأينا أن ابن تيمية، وهذا هو الحق، أن يف السماوات، السماوات 

، فعلى ذلك كل هذه السماوات ُتجمع بلفظ السماء، كما  كل ما عال يسمى سماءا

: عودوا إلى بيوتكم، وبعض الناس بيته قصر، وبعض الناس  لو قلت للناس مثالا

ته معتاد، وبعض الناس ما له بيت، وإنما ينام تحت األشجار، ومع ذلك يسمى بي

بيتاا؛ ألن البيت يف اللغة: كل ما يبيت فيه اإلنسان، سواء كان بيتاا يف الحقيقة العرفية 

)الذي ُيبنى وينام فيه اإلنسان(، أو لم يكن كذلك، كل ما يبيت فيه اإلنسان يسمى 

 بيتاا.

، فُتجمع على سماوات، وكل ما يبيت فيه فكذلك كل ما عال ُيس مى سماءا

 اإلنسان يسمى بيتاا، فُيجمع على بيوت، وهكذا.

 لعلنا نكتفي هبذا فيما يتعلق باآلية الكريمة، نعم.

 (00:05:43) ال الب:

، [40يس:] (جئ حئ مئ ىئ)نعم، كٌل يف َفَلٍك، آسف الَفَلك،  الشيخ:

 الَفَلك، يعني الفضاء، الجو.

ى درسنا يا إخوان، كنا شرحنا أربعة أبيات يف باب االستثناء، وكان نعود اآلن إل

 الكالم فيها على أنواع االستثناء وحكم المستثنى فيها، فقلنا:
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  :إن االستثناء ثالثة أنواع 

 تاٌم موجب، وتاٌم شير موجب، وتاٌم مُرغ.

 شرحناها وبّينا حكم المستثنى فيها.

، لو كررناها ما ال إذا تكرروحكم إعلى  اليوم سيتكلم ابن مالك 

 :حكمها؟ ويقول يف ذلك 

 َكىىىىىىىىىالَ 
كِي ىىىىىىىىىدم  َوَأل ىىىىىىىىىِغ إالَ َذاَو َتو 

 

َ ىىىىىَ إاِلَ ال َعىىىىىالَ   َُ ىىىىىُرر  بِِهىىىىىم  إالَ ال   َتم 

 َفَمىىىىىىىىع   
 َوإِن  ُتَكىىىىىىىىَرر  الَ َل  ِوكِي ىىىىىىىىدم

 

ثِي َر بِال َعاِمىىىىىىىىىِو َدع   
ىىىىىىىىىغم ال َ ىىىىىىىىىى  رِي   ُ  َت

 ِمَمىىىىىا بِىىىىىإاِلَ  
ىىىىىُ ث نِِ فِىىىىىِ َواِحىىىىىدم  اس 

 

نِىىىىِ  ىىىىِب ِسىىىىَواُه ُمر   َوَلىىىىي َس َعىىىىن  َنه 

رِيىىىىىىىىىىغم َمىىىىىىىىىىَع ال َ َقىىىىىىىىىىّدمِ    ُ َن َت  َوُدو 

 

ُكىىىم  بِىىىِ  َوال َ ىىىِثمِ   ىىىَب ال َجِمي ىىىع اح   َنه 

ِخي رم َوِجىىىىَي بَِواِحىىىىدِ  
 َوان ِهىىىىب  لَِ ىىىىى 

 

َن َوا ِىىىىىدِ    ِمن َهىىىىىا َكَمىىىىىا َلىىىىىو  َكىىىىىاَن ُدو 

ىىىىىىُرٌ  إاِلَ   ىىىىىىوا إاِلَ ام  ُُ  َعِلىىىىىىِ َكَلىىىىىىم  َي

 

ىىىُم األََولِ   ىىىِد ُحك  ُمَهىىىا فِىىىِ ال َقه   َوُحك 

تكلم يف هذه األبيات، وهي ستة أبيات على حكم إال المكررة، إذا كررهتا، لو  

ا(، إذا كررهتا ما حكمها  ا، إال خالدا : )ما جاء الضيوف إال زيٌد إال فهدا قلت مثالا

 ال تتغير؟حينئٍذ؟ هل تتغير األحكام التي ُذكرت من قبل أو تثبت و

 ال التاء بفتح والتَّكرار َتكرار، ويقال تكرير يقال إال، لتكرير: فيقول 

 .تكرير أو َتكرار،: يقال وإنما تِكرار،: يقال ال بكسرها،

 ل كرير إال حال ان:

وذلك بأن يمكن حذفها، يعني  ،الحالة األولَ: أن يكون تكريرها لل وكيد

يكون اإلتيان هبا حينئٍذ لمزيد التأكيد، ولو يمكن أن تحذفها ويمكن أن تأيت هبا، ف

ُحذفت الستقام الكالم، كأن تقول: )ما جاء إال أخوك، إال خالد(، هو أخوك اسمه 

خالد، فتقول: )ما جاء إال أخوك، إال خالد(، هنا يمكن أن تحذف إال، وتقول: )ما 
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ا فإال زيدت للتوكيد.  جاء إال أخوك خالد(، إذا

لٌد، وإال فهٌد(، إال الثانية زيدت للتوكيد أو لالستثناء؟ تقول: )ما جاء إال خا

 للتوكيد، يمكن أن ُتحذف، فتقول: )ما جاء إال خالٌد وفهٌد(.

ا( للتأكيد أو لالستثناء؟ للتأكيد،  وتقول: )ما جاء الضيوف إال خالٌد، وإال فهدا

 يمكن أن ُتحذف، وتقول: )ما جاء الضيوف إال خالٌد وفهٌد(.

 ذا زيدت للتوكيد؟ما حكمها إ 

حكمها أهنا حينئٍذ ُملغاة، ما معنى ملغاة؟ يعني ال تغير شيئاا من األحكام 

السابقة، األحكام التي ذكرناها من قبل سواءا يف االستثناء التام الموجب، أو التام 

 غير الموجب، أو التام المفرغ، تنطبق على كل هذه المستثنيات.

لٌد(، وتقول: )ما جاء إال خالٌد وإال زيٌد، ففي المفرغ تقول: )ما جاء إال خا

 وإال فهٌد( كلها مثل بعض.

وتقول يف االستثناء التام غير الموجب: )ما جاء الضيوف إال خالد(، قلنا يف 

خالد يجوز لك النصب واإلتباع، واإلتباع هو األرجح المختار، أتبِع، تقول: )ما 

فإن نصبت )ما جاء الضيوف إال  جاء إال خالٌد وإال فهٌد، وإال زيٌد( مثل بعض،

ا( مثل بعض، حكمها اإللغاء. ا وإال زيدا ا وإال فهدا  خالدا

وإلغاء إال يكون مع البدل ويكون مع العطف، يكون مع البدل كقولنا: )ما جاء 

إال أخوك إال خالٌد(؛ أي )ما جاء إال أخوك خالٌد(، خالٌد بدل من أخوك، وإال هذه 

، ويكون مع العطف كما قلنا: )ما جاء إال زيٌد وإال فهٌد(، ملغاة، يعني زائدة للتأكيد

 قال الشاعر: 

 هىىىىىىو الىىىىىىدهر إال ليلىىىىىىٌة ونهارهىىىىىىا

 

 وإال طلىىىىوع الشىىىىمس ثىىىىم شيارهىىىىا 

 أعرب لي: هل الدهر إال ليلٌة، الدهر؟ 
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 (00:12:11@) ال الب: 

 وليلٌة؟ الشيخ:

 خرب. ال الب:

ستثناء مفرغ، يعني الدهر خرب، وهل حرف استثناء، وإال، قلنا هذا اال الشيخ:

 ليلٌة، ثم جاءت إال هنا ال لالستثناء، وإنما للحصر أو القصر.

)إال ليلٌة(: خرب مرفوع، )وهنارها(: معطوف على الخرب، )وإال طلوع 

الشمس(: إال هنا مكررة للتأكيد أم لالستثناء؟ للتأكيد إلمكان حذفها، يعني إال 

ا ت عطف وال يتغير الحكم، إال ليلٌة وهنارها وطلوع ليلٌة وهنارها، وطلوع الشمس، إذا

 الشمس ثم غيارها.

 يقول: -هذا من الشواهد النحوية–وقال اآلخر 

 مىىىىا لىىىىك مىىىىن شىىىىيخك إال عملىىىى 

 

 إال رسىىىىىىىىىىىىىىىىيم  وإال َرَملىىىىىىىىىىىىىىىى  

 الشيخ)ما لك من شيخك أو شنجك( يعني البعير الكبير، أو شيخك يعني   

مله(، ما إعراب عمله؟ إذا أعدت المعروف، إال عمله، )ما لك من شيخك إال ع

ا يتبين لك اإلعراب، األصل األصيل: )لك عمله(، لك:  الجملة إلى أصلها دائما

 خرب، وعمله: مبتدأ.

 (00:13:56@) ال الب:

 يقصد ما الحجازية؟ الشيخ:

 (00:14:04@) ال الب:

يعني ما الحجازية؟ ما الحجازية ال تعمل إذا تقدم الخرب، صح؟ وال  الشيخ:

 (ڄ ڄ ڄ ڃ)مل إذا انتقض الخرب بإال، درسنا ذلك، إذا انتقض بإال تع
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، ال تعمل، وإذا تقدم الخرب ال تعمل، هنا غير عاملة على كل [144آل عمران:]

ا فـ )لك(: خرب، و)عمله(: مبتدأ  حال، إذا

 مىىىىا لىىىىك مىىىىن شىىىىيخك إال عملىىىى 

 

 إال رسىىىىىىىىىىىىىىىىيم  وإال رَملىىىىىىىىىىىىىىىى  

ير السريع، كأنه قال: مالك من الرسيم هو السير البطيء، والرمل هو الس 

شيخك إال عمله؛ رسيمه ورَمله، فرسيمه بدل من عمله، وإال ملغاة، ورمله: عطف 

على رسيمه، وإال ملغاة، هنا جاءت إال الملغاة مع البدل )إال رسيمه(، ومع 

 العطف )وإال رَمله(، نعم.

 (00:15:26@) ال الب:

 أي كلمة؟ الشيخ:

 (00:15:33@العمل ) ال الب:

 إال رسيمه وإال رَمله  مالك من شيخك إال عمله الشيخ:

 (00:15:44@) ال الب:

ال، رمله عطف على رسيمه، ورسيمه بدل من العمل، ما لك من  الشيخ:

؟ إما أن يسير بطيئاا، وإما أن يسير الشيخشيخك إال عمله، ما العمل هذا؟ ما عمل 

ا، العمل هما هذان الشيئان، فهذان الشيئان   بدل من العمل.سريعا

 مىىىىا لىىىىك مىىىىن شىىىىيخك إال عملىىىى 

 

 إال رسىىىىىىىىىىىىىىىىيم  وإال رملىىىىىىىىىىىىىىىى  

كأنه قال: ما لك من شيخك إال عمله؛ رسيمه ورمله، فرسيمه بدل من عمله،  

 ورمله عطف، معطوف على رسيمه، نعم.

 (00:16:45@) ال الب:

نعم، وردت، يعني الجمل الكبير، ما لك من جملك الكبير إال أن يسير  الشيخ:
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ا.بطيئا    ا أو يسير سريعا

 وقال عامر بن الحارث:

 وبلىىىىىىىىدةم لىىىىىىىىيس بهىىىىىىىىا أنىىىىىىىىيس

 

 إال اليعىىىىىىىىىىىىىىافير وإال العىىىىىىىىىىىىىىيس 

فتكررت إال للتأكيد أم لالستثناء؟ للتأكيد؛ ألن المعنى إال اليعافير والعيس،  

َوَأل ِغ فلهذا ُعطفت العيس على اليعافير ولم يتغير الحكم، وهذا هو قول ابن مالك: 

َوَأل ِغ إالَ َذاَو ، إال المزيدة للتوكيد ما حكمها؟ حكمها اإللغاء، قال: كِي دم إالَ َذاَو َتو  

كِي دم  ُرر   َكالَ ، ثم مّثل لنا بمثال قال: َتو  َ َ إالَ  بِِهم   َتم  َُ  .ال َعالَ  إاِلَ  ال 

مثاله: ال تمرر هبم إال الفتى إال الَعال، الفتى هذا اسمه الَعالء، فكأنه قال: ال 

إال الفتى العال، العال: بدل من الفتى، اسمه العالء، فإال هنا مكررة تمرر هبم 

 للتأكيد يعني زائدة للتأكيد، نعم.

 (00:18:16@) ال الب:

ال، فقط إال، الزائدة للتأكيد إال فقط، أما العيس فهو معطوف، فلذلك  الشيخ:

 يمكن أن تحذف إال، تقول: إال اليعافير والعيس.

 (00:18:41@) ال الب:

ال، ما لنا عالقة بالفضلة، نتحدث هنا عن الزائد، الزائد هو الذي يمكن  الشيخ:

أن ُيحذف، كل ما يمكن أن ُيحذف وتستقيم الجملة، ما يتغير معنى الجملة، 

ا، لَم زيد؟ زيد للتأكيد، يعني لتقوية المعنى، ال لمعنىا جديد، الذي  فُيسمى زائدا

، أما الذي ما يأيت بمعنى جديد، وإنما يأيت بمعنى جديد، هذا يسموه معنى مؤسس

 يأيت لتقوية المعنى الموجود، هذا نسميه مؤِكد، مثل إن.

ا قائٌم( من حيث المعنى؟ هو إسناد  ما الفرق بين: )محمٌد قائٌم، وإن محمدا

القيام إال محمد، )إن محمدا قائم( فيه معنى زائد غير إسناد القيام إلى محمد؟ 



 

 
e 

g h 

f  447 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ا ما فائدهتا، تقول: نعم، لها فائدة: المعنى اإلجمالي؟ ما في ه، طيب إن هنا إذا

ا معنى بالغي يؤتى به عند  التأكيد، تقوية إسناد القيام إلى محمد، والتأكيد طبعا

 الشاك، عند اإلنكار، عند الرتدد، له مواضع.

لكن نعني أن الذي ال يأيت بشيء زائد، معنى جديد، هذا نسميه زائد، لكن مثالا 

ا ليت، لو قلت  : )محمٌد مسافٌر(، أسندت السفر إلى محمد، )ليت محمدا مثالا

س؟ معنى جديد ال ُيعرف  مسافٌر(، هنا ليت، هذا زائد؟ معناها زائد، أم أنه مؤسَّ

وال ُيفهم إال أن تذكرها؟ هذا لها معنى خاص، لو ُحذفت انتزع هذا المعنى معها، 

: هذا لها معنى خاص ما ذهب هذا المعنى معها، ما نقول إهنا زائدة، ال، نقول

 ُيعرف إال هبا.

: )ما جاءين طالٌب(، ثم تقول: )ما جاءين من طالٍب(، المعنى  كما لو قلق مثال 

اإلجمالي واحد أنه ما جاءك طالب، طيب ومِن يف قولنا: )ما جاءين من طالٍب(، 

هذا يف االصطالح النحوي نسميه زائد، الزائد عند النحويين: هو ما كان ذكره 

فه سواء يف بناء الجملة، هذه الجملة مكونة من فعل وفاعل، ومِن: تقول زائدة وحذ

 يف بناء الجملة.

ما معنى زائدة؟ أهنا ال تؤثر يف بناء الجملة، لكن يف المعنى تؤثر أو ال تؤثر؟ 

نعم، تؤثر، معناها التأكيد، قولك: )ما جاءين من طالب( أقوى يف النفي من قولك: 

 عم.)ما جاءين طالب(، ن

 (00:21:54@) ال الب:

ُرر   الَ  الشيخ: َ َ إالَ  بِِهم   َتم  َُ ، إال: استثناء، والفتى: مستثنى، مستثنى ال َعالَ  إاِلَ  ال 

من أين؟ مستثنى من الضمير )بِهم(، هذا مجرور، الضمير، إال الفتى: هذا مستثنى، 

 ما إعراب المستثنى )ال تمرر هبم إال الفتى(؟
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 تباع.ثناء، ولك االلك النصب على االست 

إال العال: إال هذه ملغاة، يعني زائدة للتأكيد، والَعال بدل من الفتى، كأنك 

زيد،  الطالبقلت: ال تمرر هبم إال الفتى العال، كأنك قلت: ال تمرر هبم إال 

ا، أو ال تمرر هبم إال  الطالباسمه زيد، ال تمرر هبم إال  الطالب زيٍد،  الطالبزيدا

 تباع.الالك النصب ولك 

فهذه الحالة األولى؛ أن تكون إال مكررة للتأكيد، ونعلم أهنا للتأكيد إذا أمكن 

 حذفها.

ال للتأكيد، يعني الستثناٍء آخر،  ،والحالة الثانية: أن تكون مكررة  لالس ثناي

استثناء جديد، ونعرف أهنا لالستثناء ال للتأكيد؛ ألهنا ال يجوز أن ُتحذف، كأن 

ا(، إال هنا استثناء جديد أم زائدة ملغاة تقول: )ما جاء ا لضيوف إال خالٌد، إال فهدا

للتأكيد؟ ما يمكن أن ُتحذف، هذا استثناء جديد، ما جاء الضيوف إال خالٌد، استثناء 

ا، فهذا استثناء جديد، وليست للتأكيد. نٍ ثا  جديد: إال فهدا

ا(، أعني أن تكرير إال ق د يكون يف التام: )ما وتقول: )ما جاء إال خالٌد، إال فهدا

ا(،  ا(، ويكون يف المفرغ: )ما جاء إال خالٌد إال فهدا جاء الضيوف إال خالٌد إال فهدا

 وما حكم إال المكررة لالس ثناي ال لل وكيد؟يكون فيهما، 

نعم، هنا حكمها يختلف، إذا ُكررت إال لالستثناء فإنك تطبق األحكام السابقة 

تنصبها، تطبق األحكام السابقة سواءا من حيث على أحد المستثنيات، والبواقي 

تباع، تطبقها على واحد من الوجوب النصب، أو جواز الوجهين النصب وا

ا أن تطبقها على  المستثنيات؛ إن شئت األول أو الثاين أو الثالث، واألفضل دائما

 األول، والبواقي يجب فيها النصب.

ا(، هذا استثناء تام غير موجب، فإذا قلَت: )ما جاء الضيوف إال خالٌد إال فهدا 
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تباع والنصب( تطبقه على التباع والنصب، هذا األمر الجائز )االلك يف المستثنى ا

واحد من المستثنيات، إما األول وإما الثاين، إما خالد وإما فهد، واآلخر يجب أن 

ا(، وإن شئت:  تنصبه، كذا كالم العرب، تقول: )ما جاء الضيوف إال خالٌد إال فهدا

ا(. ا إال فهدا  )ما جاء الضيوف إال خالدا

ا(، وكذلك لو  ويف المفرغ، تقول: )ما جاء إال خالٌد(، ثم تقول: )إال فهدا

ا، إال  استثنيت ثالثة أو أربعة الحكم واحد، )ما جاء القوم إال سعٌد، إال سعيدا

ا(، تطبق هذه األحكام على واحد، والبواقي تنصبها. وا، إال بكرا  عمرا

 ذلك علَ ما سبق من أحكام االس ثناي قلنا:فإن طبقنا 

ا شغلت العامل السابق بواحد من المستثنيات،  ،إذا كان االس ثناي مُرش 

ا(، تقول: )ما جاء إال  ا إال سعدا والبواقي نصبتها، لو قلت: )ما جاء إال خالٌد إال فهدا

ا، إال فهٌد، إال سع ا(، أو )ما جاء إال خالدا ا إال سعدا ا(، أو )ما جاء إال خالٌد إال فهدا دا

ا إال سعٌد(، وهذا هو قول ابن مالك:  ا، إال فهدا ، طيب َوإِن  ُتَكَرر  الَ َل  ِوكِي دم خالدا

 ُتكرر لماذا إذا ما ُكررت للتوكيد؟ لالستثناء، إن ُكررت الستثناء جديد آخر 

 َفَمىىىىىىىىع  
 َوإِن  ُتَكىىىىىىىىَرر  الَ َل  ِوكِي ىىىىىىىىدم

 

رِي غم    ُ  .......................... َت

 يعني يف االستثناء المفرغ  ....................

ثِي رَ 
 َدع   بِال َعاِموِ  ال َ ى 

ُ ث نِِ ِبإاِلَ  ِمَما َواِحدم  فِِ  اس 

يعني اجعل التأثير بالعامل، اجعل العامل يؤثر يف واحد فقط من المستثنيات، 

عمل يف واحد من المستثنيات، ُمْغنِي، يعني اجعل العامل ي ِسَواهُ  َنْصِب  َعنْ  َوَلْيَس 

 والبواقي تنصبها.

ا، كقولك:  ا، إذا كان المستثنى مؤخرا ا؛ فإن كان مؤخرا وإذا كان االستثناء تامًّ
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ا(، فيجوز لك يف واحٍد من هذه   ا إال سعدا )ما جاء الضيوف إال خالٌد إال فهدا

 المستثنيات النصب واإلتباع، ويف البواقي وجوب النصب.

ا وإن كان المستث ا، إال سعدا ا، إال فهدا ا، كأن تقول: )ما جاء إال خالدا نى مقدما

الضيوف(، إن قدمت المستثنى ما حكمه؟ حكمه وجوب النصب على اللغة 

الفصحى كما قلنا من قبل، وبعض العرب يجيز اإلتباع، فعلى اللغة الفصحى 

ا، وهذا هو قول ابن مالك:  يجب النصب، نصبها جميعا

رِيغم   ُ َن َت  يعني مع االستثناء غير المفرغ، يعني التام، َوُدو 

رِيىىىىىىىىىىغم َمىىىىىىىىىىَع ال َ َقىىىىىىىىىىّدمِ   ُ َن َت  َوُدو 

 

ُكىىىم  بِىىىِ  َوال َ ىىىِثمِ   ىىىَب ال َجِمي ىىىع اح   َنه 

ا وتقدم المستثنى، فتنصب جميع المستثنيات، طيب ومع   إذا كان االستثناء تامًّ

 المستثنى المتأخر، يقول:

ِخي رم 
 لمستثنى.، إذا تأخر اَوان ِهب  لَِ ى 

ِخي رم َوِجىىىىَي بَِواِحىىىىدِ 
 َوان ِهىىىىب  لَِ ىىىىى 

 

َن َوا ِىىىىىدِ    ِمن َهىىىىىا َكَمىىىىىا َلىىىىىو  َكىىىىىاَن ُدو 

تباع، اليعني واحد منها تعامله معاملة ما ذكرناه من قبل من جواز النصب وا 

 وأما البواقي فإنك تنصبها.

ا،  أحياناا قد يكون الحكم أوضح من البيت، حين نشرح الحكم يكون واضحا

نأيت نشرح البيت يكون يف شرح البيت شيء من الصعوبة، لكن إذا فهمت المراد  ثم

ا، ثم يمّثل ابن مالك لذلك فيقول:  فشرح البيت يكون بعد ذلك واضحا

ُرٌ  إاِلَ َعِلِ وا إاِلَ ام  ُُ ، كلم يفوا، يفوا هذا من الفعل وىف يفي، فمحمٌد َكَلم  َي

ويف المضارع: محمٌد يفي، والمحمدان  وىف، والمحمدان وفيا، والمحمدون وفوا،

يفيان، والمحمدون يفون، اجزم يفون: لم يفوا، هذه هي، لم يفوا، هذا الفعل وىف 

 يفي متصالا بواو الجماعة، ثم ُجزم بـ لم فُحذفت النون.



 

 
e 

g h 

f  451 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ُر ٌ  وا إاِلَ ام  ُُ ، إال استثناء، استثناء تام أم مفرغ؟ تام لوجود المستثنى منه َلم  َي

ا لك يف امرؤ أن ُتتبع وهو واو ا ، -وهذا المختار–لجماعة، ومنفي لوجود لم، إذا

ولك أن تنصب، تقول: لم يفوا إال امرٌؤ إال علي، طيب الثاين )علي(، ماذا لك فيه 

حينئٍذ؟ النصب، لم يفوا إال امرٌؤ إال عليًّا، ولك أن تجعل هذه اإلعرابات الجائزة 

.يف الثاين، فتنصب األول، فتقول: لم يف
ٌّ

ا إال علي  وا إال امرءا

لم يُوا تباع على األول أم على الثاين اليف البيت هنا، يف بيت ابن مالك أوقع ا

؟ على األول، فكان يجب يف الثاين حينئٍذ النصب، فيقول: إال إال امرٌ  إاِلَ َعِلِ

 عليًّا، لماذا لم يقل إال عليًّا، وإنما قال: إال علي؟

بيعة، بعض العرب يقفون على المنّون المنصوب هذا للشعر، إما على لغة ر

ا، تقول: رأيت  بالسكون يف الشعر، فيقولون مثالا لو أتيت يف الشعر: رأيت سعدا

 سعد، هذا يف الشعر، أو نقول: ضرورة شعرية.

ُم ثم يختم ابن مالك الكالم على تكرير إال بقوله:  ِد ُحك  ُمَها فِِ ال َقه  َوُحك 

ستثنى الثاين، والمستثنى الثالث والرابع إذا تكررت حكمها ، يعني أن الماألََولِ 

حكم المستثنى األول، فإذا كان األول ُمخَرج، فهو وكل المستثنيات بعده ُمخَرجة، 

ا(، أدخلته أو أخرجته؟ أخرجته، مهما  : )جاء الضيوف إال خالدا كما نقول مثالا

ا استثنيت بعد ذلك كلها حكمها واحد، يعني مخرجات، )جاء ال ضيوف إال خالدا

ا( كل هؤالء مخرجات،  ا إال زيدا ُم األََوِل،إال سعدا ِد ُحك  ُمَها فِِ ال َقه  حكم  َوُحك 

 المستثنيات المكررة حكم األول.

ولو قلت: )ما جاء الطالب إال زيٌد(، هنا أدخلته أم أخرجته؟ هنا أدخلته، 

ا، إال  أخرجت الطالب كلهم، وأدخلته، )ما جاء الطالب إال زيٌد إال عليًّا، إال خالدا

ا( كل هذه المستثنيات حكمها حكم األول، يعني كلها داخلة، هذا معنى قول  فهدا

 ابن مالك.
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هذا إذا لم يمكن أن ُيستثنى بعضها من بعض كما يف األمثلة السابقة )جاء  

ا(، ما يمكن أن تستثنى محمد من زيد، أو  ا إال محمدا الضيوف إال زيٌد، إال خالدا

ا، أهنا كلها حكمها واحد،  تستثني زيد من خالد، ما يمكن، فهذا حكمها قوالا واحدا

داخالت أو خارجات، لكن إذا أمكن أن ُيستثنى بعضها من بعٍض، كقولنا: )له 

 عشرة إال 
ّ

 عشرٌة إال أربعة، إال اثنين(، واحد إما يتفنن أو تذكر، فقال: )له علي
ّ

علي

االثنين مستثنى من الذي قبله، من األربعة، أربعة إال اثنين(، هنا يمكن أن يكون 

واألربعة مستثناة من العشرة، يعني بعضها يمكن أن يستثنى من بعض، فهل حكمها 

 كحكم السوابق، يعني كلها حكمها واحد إما داخلة وإما خارجة؟

 عشرة إال أربعة إال اثنين(، فكلها 
ّ

هذا قوٌل قيل، فعلى ذلك إذا قلت: )له علي

 فالذي أقررت به حينئٍذ كم؟ أربعة.حكمها واحد، 

، فاالثنين مستثنى "بل بعضها مستثنىا من بعض" وقال البهريون والك ا ِ:

 عشرٌة إال أربعةا إال اثنين(، 
ّ

من األربعة، واألربعة مستثناة من العشرة، )له علي

 فتستثني االثنين من األربعة، فيكون الُمقّر به حينئٍذ كم؟ ثمانية، وهذا الذي عليه

األكثرون وهو الظاهر، فيقال: األكثرون هو المتعين عند الرتدد؛ ألن االستثناء إنما 

يكون من األقرب، إال إن ُوجد دليل أو قرينة، إن ُوجد دليل أو قرينة فالحكم 

للدليل والقرينة، ال شك يف ذلك وال خالف أصالا بين العلماء، إذا وجد دليل أو 

 نة.قرينة أن الحكم للدليل أو القري

ها واحد من حيث ملكن إذا ما ُوجد دليل أو قرينة فهل المستثنيات حك

الدخول والخروج؟ أم أن بعضها مستثنى من بعض؟ قوالن ذكرناهما قبل قليل، 

 نعم.

 (00:38:42@) ال الب:
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 عشرة إال أربعةا إال  الشيخ:
ّ

نعم، فهمت، يقول: لماذا ال نقول يف قولنا: )له علي

ا، وإنما يريد به بدل الغلط؟ يعني إال اثنين اثنين(، إال اثنين ال  يريد به استثناءا جديدا

 عشرة إال اثنين(، فغلط فقال: )إال 
ّ

بدل غلط من إال أربعة، أراد أن يقول: )له علي

 أربعة(، ثم قال: )إال اثنين( فيسمى بدل الغلط؟

، بدل نقول: نعم، هذا يمكن إذا أراده، إن دل دليل أو قرينة على ذلك ُأخذ به

 الغلط وارد.

 (00:39:37@) ال الب:

لو أتاين هكذا، مكتوب هكذا فقط، أو قاله إنسان وال نعرف قصده،  الشيخ:

هذا الذي قلناه: عند الرتدد نحمله على أن بعضه مستثنى من بعض، هذا قول 

األكثرين، إن علمنا قصده، إما أنه أراد أن يخرجها كلها، أو يدخلها كلها، أو أنه 

 البد أن نأخذ بالدليل والقرينة، نعم.غلِط، 

 (00:40:07@) ال الب:

 تكرار إال للتأكيد ُيعرف بأن إال يمكن حذفها. الشيخ:

 (00:40:27@) ال الب:

ا. الشيخ:  ال، ليس واحدا

 (00:40:31@) ال الب:

ا، يمكن أن تحذف إال؟ الشيخ: ا إال محمدا  ما جاء الضيوف إال خالدا

 (00:40:40@) ال الب:

ا(، هنا تحذف إال؟  خ:الشي ا إال محمدا ما فيه واو، )ما جاء الضيوف إال خالدا

ا(، نقول: إال هنا  ا وإال محمدا ال، هنا استثناء آخر، لكن )ما جاء الضيوف إال خالدا
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ملغاة، هنا زائدة للتأكيد؛ يعني المعنى هنا على العطف، ليس على استثناء ثاين،  

 على العطف.

نكمل باب االستثناء، ولعلنا ننتهي منه يف هذه  نأخذ شواهد سريعة قبل أن

 .-إن شاء اهلل-الليلة 

 قىىىىىىىد يهىىىىىىىون العمىىىىىىىر إال سىىىىىىىاعة  

 

ا   وتهىىىىىىىىىىىون األرض إال موضىىىىىىىىىىىع 

 نعم يا إخوان، نوع االستثناء هنا )قد يهون العمر إال ساعةا( 

 (00:41:36@) ال الب:

 تام متصل موجب، ما حكم المستثنى؟ الشيخ:

 (00:41:41@) ال الب:

–، يف الجنة [62مريم:] (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ)وجوب النصب،  لشيخ:ا

، إال [62مريم:] (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ)، -جعلنا اهلل وإياكم وآباءنا من أهلها

ا مستثنى من ماذا؟ من اللغو؟ السالم من اللغو؟  سالما

 (00:42:10@) ال الب:

ا هذا استثناء منقطع؛ ألن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، م الشيخ:

 حكمه؟

 (00:42:20@) ال الب:

المنقطع وجوب النصب عند الحجازيين، وعند التميميين الراجح فيه  الشيخ:

 النصب، ويجوز فيه الرفع.

ا(، االستثناء هنا؟  نعم، كذلك )ما نام أصحاب البيت إال عصفورا
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 (00:42:46@) ال الب:

ا؟ وجوب النصب عند الح الشيخ: ا منقطع، ما حكم عصفورا جازيين، هذا أيضا

 وعند التميميين المختار فيه النصب ويجوز الرفع.

 ال يمىىنح الىىنُس مىىا ترجىىوه مىىن أربم 

 

 إال ال مىىىىىوح وإال الِجىىىىىد والعمىىىىىُو  

 ما نوع االستثناء؟ تام أم مفرغ؟ ال يمنح النفس ما ترجوه من أرٍب إال الطموح. 

 (00:43:19@) ال الب:

 لطموح، تام، أين المستثنى منه؟ال يمنح النفس ما ترجوه من أرٍب إال ا الشيخ:

 (00:43:42@) ال الب:

 هل الطموح بعض )ما(؟ الشيخ:

 (00:44:02@) ال الب:

هذا مفرغ، ال نافية، يمنح: هذا فعل ينصب مفعولين، أفعال اإلعطاء  الشيخ:

والمنح تنصب مفعولين، النفس: مفعول أول، ما ترجوه من أرٍب المفعول الثاين، 

 يعني يمنح الطموح النفس ما ترجوه.إال الطموح: فاعل، 

)إال الطموح وإال الجد والعمل(، تكررت إال للتأكيد أم لالستثناء؟ للتأكيد 

 ألنه يمكن أن ُتحذف، تقول: إال الطموح والجد والعمل.

ېئ ېئ ): ، وقال [34البقرة:] (ھ ھ ھ ے)

، فسجدوا [74-73ص:] (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ېئ ىئ ىئ

 إال إبليس.

 (00:45:12@ئكة )فسجد المال ال الب:
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 هل هو من المالئكة أم ليس من المالئكة؟ الشيخ: 

 (00:45:15@) ال الب:

خالف، فعند األكثر أنه متصل، رواية عن ابن مسعود وابن عباس  الشيخ:

ا ثم أبلس، فُلعن ¶ ، وقول ابن المسيب وقتادة ورجحه الطربي، فيكون مَلكا

، فسجدوا إال  إبليس، ما حكم المستثنى إذا كان فصار شيطاناا، فإذا كان متصالا

؟ وجوب النصب ألنه تام مثبت أو موجب.  متصالا

ا رواية عن ابن مسعود وابن عباس  ، وهو ¶ومنقطع عند آخرين، أيضا

قول الحسن وأبي زيد، فعلى ذلك هو من الجن، أصالا ليس من المالئكة، ويدل 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): لهم ظاهر قوله 

، فإذا كان ليس من المالئكة فهو منقطع، فما [50هف:الك] (ہ ہ ہ ھھ

 حكم المستثنى، فسجدوا إال إبليس؟

 (00:46:30@النصب عند الحجازيين ) ال الب:

 ماذا تقولون؟ الشيخ:

 (00:46:41@) ال الب:

النصب، لكن هو أدخله يف الخالف، خالف الحجازيين والتميميين،  الشيخ:

منفي، أما االستثناء التام المثبت فقلنا منذ البداية اسمع، هذا الخالف إنما فقط يف ال

هذا ليس فيه إال وجه واحد عند كل النحويين وعند كل العرب، وهو النصب يف 

ا، فهنا ليس فيه إال النصب، نعم. ا أم متأخرا ا، متقدما  كل حاالته، متصالا أو منقطعا

 (00:47:18@) ال الب:

بت ما فيه خالف أنه واجب النصب الخالف يف المنفي فقط، أما المث الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  457 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 على كل حال.

 .[54النور:] (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

 استثناء مفرغ. ال الب:

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)مفرغ، ما إعراب البالغ؟  الشيخ:
 [54النور:]

 (00:47:41@) ال الب:

 ما الحجازية ال تعمل إذا تقدم الخرب، وال تعمل إذا كان معها إال. الشيخ:

 مبتدأ. ال الب:

مبتدأ، يعني على الرسول البالغ، واألصل األصيل: البالغ على  الشيخ:

الرسول، ثم قدمنا الخرب: على الرسول البالغ، ثم أتينا بإال إما للحصر أو للقصر، 

 ما على الرسول إال البالغ.

، [56الحجر:] (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): وقال 

 ، هذا مفرغ أم تام؟انتبهوا هنا يا إخوان، اتفق القراء السبعة على الرفع، الضالون

 (00:48:28@) ال الب:

ُنعرب، من يقنط من رحمة ربه؟ هذا حرف أم اسم؟ اسم استفهام،  الشيخ:

البد له من إعراب، وإعرابه مبتدأ، ويقنط: فعل مضارع، ولكل فعل فاعل بعده، 

 فإن ظهر وإال فضمير مسترت، أين فاعل يقنط؟

 الضالون. ال الب:

 ال. ومن يقنط الضالون، الشيخ:
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 يقنط هو. ال الب: 

هو، ضمير مسترت هو يعود إلى من، تقول: ومن يقنط من رحمة ربه،  الشيخ:

انتهت الجملة، كيف تجعل الضالون فاعل، ألن صار عمدة من الجملة مع أنك 

يمكن أن تحذفه، ومن يقنط من رحمة ربه؟ انتهت الجملة، فصارت الجملة مفرغة 

هو فاعل يقنط، إال الضالون: استثناء تام منفي، لك أم تامة؟ هنا تام، المستثنى منه 

(، لك فيه 00:49:47@فيه اإلتباع، وهذا هو المختار، واتفق عليه القراء )

 النصب، ويمكن أن تكون يف اللغة: ومن يقنط من رحمة ربه إال الضالين.

ژ ژ ڑ ڑ ک  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)وقال تعالى: 

منقطع أم متصل؟ هل آل لوط ، إال آل لوط، استثناء [59-58الحجر:] (ک

 من القوم المجرمين؟

 (00:50:25@) ال الب:

ا فمنقطع، ولهذا نصب، إال آل  الشيخ: ليسوا كلهم من القوم المجرمين، إذا

 لوٍط.

 [81هود:] (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت)

 (00:50:45@) [81هود:] (ىت يت جث مثىث) ال الب:

ا مستثناة من أحد، ال يعني مستثناة، مستثناة من عدم االلتفات الشيخ: ، إذا

يلتفت أحٌد إال امرأتك، أنت تقول: امرأتك مستثناة من أحد، وال يلتفت أحد، 

 والمرأة مستثناة من عدم االلتفات.

 (00:51:04@) ال الب:

 كيف منقطع؟ الشيخ:
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 (00:51:09@) ال الب:

ا مستثناة من ذلك، مستثناة من قوله: ال يلتفت منكم أحد. الشيخ:  إذا

 (00:51:18@) لب:ال ا

 طيب، قوٌل آخر؟ نعم. الشيخ:

 (00:51:27@) ال الب:

 فأسر بأهلك إال امرأتك، يعني االستثناء من األهل. الشيخ:

 (00:51:39@) ال الب:

 وال يلتفت منكم... الشيخ:

 (00:52:08@) ال الب:

يعني أحٌد منكم أو أحٌد بمعنى واحد، قوالن للمفسرين، فعلى قول  الشيخ:

، [81هود:] (مب ىب يب جت حت ختمت)ل: إن المستثنى منه: أحٌد، َمن قا

، سرى بأهله وامرأته، ثم إهنا التفتت فأصاهبا ♠فمعنى ذلك أن لوطاا 

 العذاب.

وعلى ذلك فاالستثناء تام غير موجب، فلك يف المستثنى الرفع وهو المختار، 

ن الناحية إال امرأُتك، والنصب: إال امرأَتك، لكن هذا اإلعراب قد يدخل عليه م

وا بالنصب، والقاعدة أنه ال يجتمع ؤاإلعرابية ملحظ، وهو أن أكثر القراء هنا قر

القراء وال أكثرهم على الوجه المرجوح، لو أن أكثرهم قرأ بالرفع )إال امرأُتك(، 

 لقلنا هذا يقوي هذا القول.

، يعني فأسر بأهلك إال والقول الثاين للمُ رين أن الم  ثنَ من  األهو

، فاالستثناء على ذلك، أسر بأهلك  ♠أتك، فلوٌط امر لم يسر بامرأته أصالا
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إال امرأتك، استثناء تام موجب أم غير موجب؟ موجب، ما حكم المستثنى يف التام  

 الموجب؟ وجوب النصب، وهذا الذي عليه أكثر القراء، إال امرأَتك.

هذا من أنواع وقراءة الرفع: إال امرأُتك، قالوا: إن إال هنا بمعنى لكن، و

االستثناء المنقطع، بمعنى لكن، فما بعده جملة اسمية، يعني فأسِر بأهلك لكن 

ما أصاهبم، فامرأتك مبتدأ، وإنه مصيبها ما أصاهبم جملة  اامرأتك إنه مصيبه

ا لهذا المعنى.  خربية، هذا تأويل ابن مالك ترجيحا

 المفسرون. موالذي يرجح بين المعنيين يف الحقيقة ه

 [19يونس:] (ۉ ې ې ې ې ى)عالى: قال ت

 (00:55:10@) ال الب:

 (ۉ ې ې ې ې ى)نعم، هناك، مفرغ أم تام  الشيخ:
 ؟[19يونس:]

 (00:55:19@) ال الب:

تام، كان الناس أمة واحدة، إذا أمكن أن تحذف إال هذا مفرغ، كان  الشيخ:

 الناس أمةا، نعم.

 تام أم مفرغ؟ ال الب:

تحذف إال هذا مفرغ، كان الناس أمةا، فأمةا خرب مفرغ، إذا أمكن أن  الشيخ:

 كان.

 [8الُرقان:] (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

 مفرغ. ال الب:
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ا المفرغ قلنا البد أن ُيسبق بنفي  الشيخ: ، مفعوٌل به، طبعا مفرغ، تتبعون رجالا

ا.  أو شبهه؛ نفي أو هني أو استفهام، هنا إن نافية، يعني ما تتبعون إال رجالا مسحورا

على االستثناء بـ إال، ولكن باب االستثناء  ي كالم ابن مالك هبذا ينته

لم ينتِه؛ ألنه سينتقل بعد ذلك إلى الكالم على االستثناء ببقية أدوات االستثناء، 

ألن االستثناء له ثماين أدوات، وهي: )إال، وغير، وسوى، وليس، وال يكون، 

االستثناء بـ إال هو األكثر وعدا، وخال، وحاشا(، فانتهى من الكالم على إال؛ ألن 

 يف اللغة، فبدأ به وفصل فيه الكالم.

 : ثم ان قو بعد ذلك إلَ ذكر بقية أدواو االس ثناي فقال

َرَبىىىا.326 ا بَِري ىىىرم ُمع  ىىىُرور  ىىىَ ث ِن َمج   َواس 

 

ىىىىىىىىَ ث ن َ بِىىىىىىىىإاِلَ ُنِ ىىىىىىىىَبا   بَِمىىىىىىىىا لُِم  

َعىىىالَ .327  ى َسىىىَواي  اج  ى ُسىىىو   َولِِ ىىىو 

 

 َمىىىىىا لَِري ىىىىىرم ُجِعىىىىىالَ  َعَلىىىىىَ األََصىىىىىح   

ىىىَ ث ِن َناِصىىىَب  بَِلىىىي َس َوَخىىىالَ .328   َواس 

 

ىىىىىىىىىىَد الَ    َوبَِعىىىىىىىىىىَدا َوبَِيُكىىىىىىىىىىوُن َبع 

ُن إِن  ُتىىرِد  .329  ِ  َيُكىىو  َ ىىابَِق
ىىُرر  بِ  َواج 

 

ِجىىىَراٌر َقىىىد  َيىىىرِد    ىىىَد َمىىىا ان ِهىىىب  َوان   َوَبع 

َفىىىىانِ .330   َوَحي ىىىىُث َجىىىىَرا َفُهَمىىىىا َحر 

 

ىىىىىىىالَنِ َكَمىىىىىىىا ُهَمىىىىىىىا إِ   ع 
 ن  َنَهىىىىىىىَبا فِ

ىىَحُب َمىىا.331   َوَكَخىىالَ َحاَشىىا َوالَ َته 

 

ِ ُهَمىىىىا  َُ ََ َوَحَشىىىىا َفاح   َوِقي ىىىىَو َحىىىىا

  :قلنا يا إخوان أدوات االستثناء مثان، وهي مقسمة على أربعة أقسام 

 : إال، وهي حرٌف اتفاقاا.األول

 : غير وسوى، وهما اسمان.والثاين

 ما فعالن.: ليس وال يكون، وهوالثالث

: عدا وخال، وحاشا، وهذه مرتددة بين الحرفية والفعلية، يعني يجوز والرابع

.  أن تكون حروف جر، ويجوز أن تكون أفعاالا

ما فائدة هذا التقسيم؟ هل نستفيد من هذا التقسيم شيئاا؟ نعم، إذا عرفنا أن إال 
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عراب؟ ال، حرف، فهل سيقع إعراب االستثناء عليها؟ هل الحروف يقع عليها اإل 

أين سيذهب إعراب االستثناء بعد ذلك؟ هي ال تقبل إعراب االستثناء ألهنا حرف، 

 فلهذا انتقل إعراب االستثناء منها إلى ما بعدها.

ا(، االستثناء يف  إن قلت: )ما جاء الضيوف إال زيٌد، أو جاء الضيوف إال خالدا

ناء يف الحقيقة، حكم الحقيقة أين؟ االستثناء يف الحقيقة بـ إال، فكان االستث

االستثناء، إعراب االستثناء، كان ينبغي أن يقع على إال، وقد وقع على إال، إال أن 

إال حرف، فانتقل اإلعراب منها إلى ما بعدها؛ ألن الحروف ال تقبل اإلعراب، وال 

 يقع عليها اإلعراب.

لضيوف أما غير وسوى فهما ماذا؟ اسمان، فلو قلنا يف المثال السابق: )جاء ا

ا(، اقلب إال إلى غير، سنقول: )جاء الضيوف غيَر محمٍد(، هنا إعراب  إال محمدا

االستثناء وقع على غير؛ ألنه بالفعل هو أداة االستثناء، فوقع االستثناء عليها، وغير 

اسم، يقبل اإلعراب أو ال يقبل؟ يقبل، فلهذا وقع اإلعراب عليه، فغير هنا يقول: 

 وهو مضاف، ومحمٍد مضاف إليه. منصوٌب على االستثناء،

ا منصوب على  وكذلك يف سوى، )جاء الضيوف سوى محمٍد(، فسوى أيضا

االستثناء، والفرق بين غير وسوى أن غير إعراهبا ظاهر، )غيَر( بفتحٍة ظاهرة، 

 و)سوى( إعراهبا مقدر للتعذر، فبفتحٍة مقدرة.

 نبدأ بالكالم علَ )شير(:

ألصل اسٌم يدل على مطلق المغايرة، اسم، ليس غير، قلنا إنه اسٌم، وهو يف ا

أداة استثناء، هو يف األصل اسٌم يدل على مطلق المغايرة، فُيعرب كغيره من 

: )جاءين غيُرك، أو جاءين غير زيٍد(، فاعل.  األسماء، تقول مثالا

تقول: )اقرأ غيَر هذا الكتاب(، مفعوٌل به، تقول: )جاءين رجٌل غيُرك(، رجٌل: 



 

 
e 

g h 

f  463 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ك: صفة لهذا الفاعل مرفوعة، ولو قلت: )رأيت رجالا غيَرك، وسلمت فاعل، وغيرُ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )على رجٍل غيِرك(، صفة، قال سبحانه: 

ا: مفعول به، غيَر: صفته منصوبة.[37فاطر:] (ېې  ، صالحا

ا: مفعول ثاين، غيَرها: [56الن اي:] (گ گ ڳ) ، بدلناهم جلودا

 صفته منصوبة، هذا األصل فيه.

عن هذا األصل ليكون أداة استثناء، متى؟ إذا كان بمعنى إال، إذا  وقد يخرج

وقع بمعنى إال؛ كأن تقول: )نجح الطالب غيَر زيد، ما سافر إخواين غيُر زيد(، 

.  ألهنا وقعت هنا موقع إال، فصارت استثناءا

 ما إعرابها؟ وما إعراب الم  ثنَ بعدها؟

على اإلضافة، وأما هي نفسها أما إعراب المستثنى بعدها، فهو مالزٌم للجر 

فإن إعراب االستثناء يقع عليها بالتفصيل السابق، يعني يف االستثناء التام الموجب 

سيجب فيها النصب، تقول: )نجح الطالب غيَر خالٍد(، ويف االستثناء التام المنفي 

، والنصب، تقول: )ما سافر إخواين غيُر زيٍد، -وهو المختار–سيجوز فيها اإلتباع 

 ما سافر إخواين غيَر زيٍد(، يجوز لك الوجهان.و

ولو قلت: )ما سار الناس غيَر دواهبم(، هذا منقطع، فيجب فيه النصب عند 

 الحجازيين، ويجوز فيه اإلتباع والنصب عند التميميين.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): وقال 

ب )غيَر(، ، قرأ أكثر السبعة بالرفع )غيُر(، وقرأ بعضهم بالنص[95الن اي:] (ڀ

 وجاء يف قراءة أظنها شاذة ليست سبعية )غيِر(.

ا يف كلمة )غير( يف اآلية ثالث قراءات: )غيُر، وغيَر، وغيِر(، نوجهها:  إذا
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 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) أما الرفع: 
، تقول: القاعدون والمجاهدون ال يستوون إال أولي الضرر الذين [95الن اي:]

 ء ال عتب عليهم، فهو استثناء.قعدوا ألهنم من أولي الضرر هؤال

يعني إال أولي  ،[95الن اي:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

الضرر، االستثناء هنا تام منفي، يجوز فيه اإلتباع وهو المختار، وعليه أكثر السبعة، 

، فهذا على المختار، بدل، وإذا قلت: غيَر، هذا فإذا قلت: غيرُ ويجوز فيه النصب، 

 اء.جائز على النصب على االستثن

  [95الن اي:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)، وإذا قلت: غيرِ 

 (01:06:54@) ال الب:

 مستثنى منه؟ الشيخ: 

 (01:07:00@) ال الب:

أو صفة، تكون صفة للمؤمنين، القاعدون من المؤمنين الموصوفين  الشيخ:

 بأهنم غير أولي الضرر.

 هذا ما يتعلق بـ )غير(.

 أما )سوى(، ف وى فيها أربع لراو:

 وهذه هي المشهورة بكسر السين. ى،ِسو 

 :ُسوى، بضم السين. واللرة الثانية 

 :سواٌء بفتح السين والمد. والثالثة 

 :ِسواٌء بكسر السين والمد. والرابعة 
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ا، واللغة الثالثة والرابعة  فاللغة األولى والثانية سيكون اإلعراب عليهما مقدرا

ا.  سيكون اإلعراب عليهما ظاهرا

 سوى خالٍد(، وتقول: )ما نجح الطالب سوى خالٍد(. تقول: )نجح الطالب

يف المثال األول )نجح الطالب سوى خالٍد(، خالٍد: مضاف إليه، وسوى 

ا.  منصوبة على االستثناء قوالا واحدا

)ما نجح الطالب سوى خالٍد(، خالٍد: مضاف إليه، وسوى: يجوز فيها الرفع 

 وهو المختار، ويجوز فيها النصب وهو جائز.

 :  هو قول ابن مالك وهذا

َرَبىىىىىا ا بَِري ىىىىىرم ُمع  ىىىىىُرور  ىىىىىَ ث ِن َمج   َواس 

 

ىىىىىىىىَ ث ن َ بِىىىىىىىىإاِلَ ُنِ ىىىىىىىىَبا   بَِمىىىىىىىىا لُِم  

يعني أن غير تأيت من أدوات االستثناء، فما حكمها وحكم الذي بعدها؟ يقول:  

ا بَِري رم أما الذي بعدها فمجرور، قال:  ُرور  َ ث ِن َمج  د ، يعني المستثنى وهو خالَواس 

ا، يعني بغيٍر تجره، وغير نفسها، يقول: تعرهبا بإعراب مستثنى إال، يقول: بغيٍر ُمعربَ 

 حالة كونه معرباا بما لمستثنىا بإال.

 ثم ذكر سوى فقال: 

َعىىىىىالَ   اج 
ى َسىىىىىَوايم ى ُسىىىىىو   َولِِ ىىىىىو 

 

 َعَلىىىىىَ األََصىىىىىح  َمىىىىىا لَِري ىىىىىرم ُجِعىىىىىالَ  

 ها هي: ِسواء.فكم ذكر لنا من لغة؟ ثالث، اللغة التي لم يذكر 

َعالَ ما معنى قوله: على األصح؟  ، المسألة فيها ُجِعالَ  لَِري رم  َما األََصح   َعَلَ اج 

خالف يعني، على األصح، يشير هنا إلى خالٍف يف كلمة سوى، فبعض النحويين 

ا ظرف مكان، حتى ولو  كسيبويه والفراء يرون أهنا ال تخرج عن الظرفية، هي دائما

 ستثناء، فهي ظرف مكان.اسُتعملت يف اال
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ا، وتخرج   ا ظرفا ويرى آخرون؛ كابن مالك، وكثير من المتأخرين أهنا تأيت كثيرا

عن الظرفية، ما معنى تخرج عن الظرفية؟ يعني تخرج عن الظرفية لالبتداء، الخرب، 

المفعول به، الفاعل، ونحو ذلك، تخرج، فلهذا مما تخرج إليه االستثناء فتتنصب 

 على االستثناء.

وقولهم هو الذي تسنده الشواهد العديدة، من ذلك ما جاء يف الحديث أنه 

 ا من سوى أنُ ها»: قال ، «دعوو ربِ أال ي لط علَ أم ِ عدو 

ما أن م يف سواكم من »: الحديث يف فِمن سوى، جّرها بِمن، وقوله 

، «ر األبيضاألمم إال كالشعرة البي اي يف الثور األسود، أو كالشعرة ال وداي يف الثو

 فقال: يف سواكم، فجرها بـ يف.

 ومن ذلك قول الشاعر:

 وال ين ىىق الُحشىىاي مىىن كىىان مىىنهمُ 

 

 إذا جل ىىىىىوا منىىىىىا وال مىىىىىن سىىىىىوا نا 

 وقال الشاعر: 

 وإذا ُتبىىىىىىىىاع كريهىىىىىىىىٌة أو ُتشىىىىىىىى رى

 

 ف ىىىىوا  با عهىىىىا وأنىىىىق المشىىىى ري 

 فجعلها هنا ماذا؟ فسواك بائعها 

 (01:12:03@) ال الب:

دأ، جعلها مبتدأ، وبائعها الخرب، أما يف الشواهد السابقة، فهي أو مبت الشيخ:

 مجرورة وواضحة.

ا:   وقال الشاعر أيضا

 عُونا عن بنِ ُذهوم وقلنا القوم إخوانُ 

 

 فلما صّرح الشىر وأم ىَ وهىو عريىان 

 ولم يبَق سوى العدوان ِدّناهم كما دانوا 
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سوى، يعني خرجت  ما إعراب سوى هنا؟ لم يبَق سوى العدوان، فاعل، يبقى

إلى الفاعل، خرجت إلى االبتداء، خرجت إلى الجر بـ يف ومِن، فهذا دليل على 

 تصرفها، فإذا تصرفت صح أن تقع منصوبةا على االستثناء.

 وهذا هو قول ابن مالك وأكثر المتأخرين.
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 الدرس اخلمسون 
﷽ 

 

حمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا م

 -أَما بعد:وأصحابه أجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة المباركة، 

ليلة االثنين الثانية عشر من الشهر الخامس من سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة 

، ونحن يف جامع الراجحي يف حي وألف من هجرة المصطفى 

الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الُمتم للخمسين من  الجزيرة يف مدينة

أن يجعل كل  شروح ألفية ابن مالك عليه رحمة اهلل، فأسأل اهلل 

أعمالنا مباركةا وخالصةا له وأن يتقبلها منا وأن ينفعنا هبا يف الدنيا واآلخرة، إنه على 

 كل شيٍء قدير وباإلجابة قدير، آمين.

على باب االستثناء، وقد انتهينا من الكالم على مازال الكالم موصوالا 

، ونسيت هل انتقلنا وتكلمنا على باقي األدوات غير وسوى "إال"االستثناء بـ 

 وليس وال يكون، انتهينا من غير وسوى وانتهينا من الكالم عليهما.

 نعيد الكالم بسرعة على غير وسوى، ثم ُنكمل الكالم على هذا الباب.

 يف باقِ هذا الباب:  قال ابن مالك

َرَبىىىىىا ا بَِري ىىىىىرم ُمع  ىىىىىُرور  ىىىىىَ ث ِن َمج   َواس 

 

ىىىىىىىَ ث ن َ بِىىىىىىىإاِلَ ُنِ ىىىىىىىَبا.   بَِمىىىىىىىا لُِم  

َعىىىىىاَل    اج 
ى َسىىىىىَوايم ى ُسىىىىىو   َولِِ ىىىىىو 

 

 َعَلىىىىَ األََصىىىىح  َمىىىىا لَِري ىىىىرم ُجِعىىىىاَل. 
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ىىىىىىَ ث ِن َناِصىىىىىىب ا بَِلىىىىىىي َس َوَخىىىىىىاَل   َواس 

 

ىىىىىىىىىىَد اَل.   َوبَِعىىىىىىىىىىَدا َوبَِيُكىىىىىىىىىىوُن َبع 

ُن إِن  ُتىىىىىرِد  وَ   ِ  َيُكىىىىىو  َ ىىىىىابَِق
ىىىىىُرر  بِ  اج 

 

 . ىىَد َمىىا ان ِهىىب  َوان ِجىىَراٌر َقىىد  َيىىرِد   َوَبع 

َفىىىىىىىانِ    َوَحي ىىىىىىُث َجىىىىىىىَرا َفُهَمىىىىىىىا َحر 

 

ىىىىىىالَِن.  ع 
 َكَمىىىىىىا ُهَمىىىىىىا إِن  َنَهىىىىىىَبا فِ

ىىىىىَحُب َمىىىىىا   َوَكَخىىىىىالَ َحاَشىىىىىا َوالَ َته 

 

ِ ُهَمىىىىا.  َُ ََ َوَحَشىىىىا َفاح   َوِقي ىىىىَو َحىىىىا

، ذكر اآلن باقِ أدواو "إال"ينا عن الكالم علَ االس ثناي بى بعد أن ان ه 

 االس ثناي ومجموعها كما رأي م ثماين أدواو:

 إال، وهي حرف وانتهى الكالم عليها. األولَ:

 وهناك غير وسوى، وهما اثنان.

 وهناك ليس وال يكون، وهما فعالن.

 وهناك عدى وخال وحاشا، وهي مرتددة بين الفعلية والحرفية.

ا بالكالم على غيٍر وسوى، أما غير  فبدأ بالكالم على باقي أدوات االستثناء بادئا

ا ال  فهي يف األصل اسم، اسٌم بمعنى مطلق المغايرة، وُتستعمل يف األصل اسما

: جاءين رجٌل غيرك، فتكون نعتاا، وتقول: اقرأ غير هذا الكتاب،  ا، تقول مثالا استثناءا

، وتقول: غيُرك ۋ ): يقول هذا، فتكون مبتدأ، وقال  فتكون مفعوالا

وهي يف اآلية نعت، وقال  [37فاطر:] (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې

فهنا اسٌم بمعنى المغايرة ، وهي نعت [56الن اي:] (گ گ ڳ)تعالى: 

 وال تدل على شيٍء من االستثناء.

: جاء   لكنها قد ُتستعمل يف االستثناء إذا كانت بمعنى إال، فكما تقول مثالا

ا القوم إال ا، تقول: جاء القوم غير محمٍد، فهنا تكون استثناءا وال تكون اسما  محمدا

بمعنى مطلق المغايرة، فإذا كانت استثناءا بمعنى غير، أخذت هذه األحكام التي 
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سيذكرها يف باب االستثناء، وإال فإهنا كبقية األسماء ُتعرب كما رأينا إعراب  

 األسماء.

إن حكم االس ثناي يقع عليها من حيث وجوب فإذا كانق اس ثناي  بمعنَ إال ف

الوجهين وما قلنا من تُهيو األحكام بين الم هو  والنهب، ومن حيث جوا

 والمنق ع، ومجمو األحكام:

ا أن النصب واجب، وهذا يف االستثناء التام الموجب.   إمَّ

أو أن الوجهين جائزان، أي النصب واإلتباع، وهذا يف االستثناء المنفي، 

 اع هو الراجح.واإلتب

ا فيكون النصب واجباا عند الحجازيين، ويكون  ا أن يكون االستثناء منقطعا وإمَّ

 الوجهين جائزين عند التميميين، والُمقدم عندهم النصب.

، فإذا قلت: جاء الضيوف غير  ا يف غيٍر إذا وقعت استثناءا هذا كله ُيقال أيضا

غيَر: منصوٌب على االستثناء،  محمٍد، وجب النصب على االستثناء يف غير، فتقول:

أو مستثناى منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف، وما بعده حينئٍذ يكون 

ا باإلضافة. ا، ما بعد غير وسوى يكون مجرورا ا دائما ا إليه مجرورا  مضافا

إذا قلت: ما سافر إخواين غيُر محمٍد، كان لك يف غير اإلتباع وهو الراجح 

ر إخواين غيُر محمٍد، ولك النصب فتقول: ما سافر إخواين والُمقدم، فتقول: ما ساف

 غير محمٍد؛ ألن االستثناء تامٌّ منفي.

: ا فيأخذ حكم  ولو قلنا مثال  ما سار الناس غيَر دواهبم، لكان االستثناء منقطعا

االستثناء المنقطع فيجب نصبه عند الحجازيين، فتقول: ما سار الناس غيَر دواهبم، 

وجهان عند التميميين: غيَر دواهبم، وغيُر دواهبم، والنصب ويجوز لك فيه ال

 عندهم هو المقدم.
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 تعلق باالستثناء بغير.يهذا ما 

وقع حكم االستثناء من حيث وجوب النصب وجواز الوجهين  مَ فإن قيل: لِ 

ا،  على غير ولم يقع على ما بعد غير كما يف إال، فنحن إذا قلنا: جاء القوم إال زيدا

ا وهو مستثنى  مالستثناء سيقع على إال أفإن إعراب ا ا؟ سيقع على زيدا على زيدا

منه، فيجب نصبه أو يجوز فيه الوجهان، أما مع غير: جاء القوم غير زيٍد، فإن 

ا  ا مجرورا إعراب االستثناء سيقع على غيٍر نفسها، أما ما بعدها فيكون دائما

 ؟مَ باإلضافة، لِ 

ا اسٌم فتتحمل اإلعراب بخال ف إال فهي حرف والحرف ال يتحمل ألنَّ غيرا

 اإلعراب، ماذا نفعل يف إعراب االستثناء؟ سينتقل إلى ما بعدها وهذا الذي حدث.

ا  ا يف سوى االستثنائية، فسوى تأيت اسما وما قلناه يف غيٍر االستثنائية نقوله أيضا

ا،  وتأيت استثناءا وال تكون استثناءا إال إذا كانت بمعنى إال، فتقول: جاء القوم إال زيدا

، وإعراهبا كإعراب غير، أي أن اإلعراب،  وجاء القوم سوى زيٍد، فتكون استثناءا

ا باإلضافة.  إعراب االستثناء يقع عليها وما بعدها يكون مجرورا

ى، َسواٌء، ِسواٌء، ذكر ابن مالك كما  ى، ُسوا ويف سوىا أربع لغات وهي: ِسوا

ى ُسو  رأيتم يف البيت ثالث لغات، ) ( وترك ِسواء، والفرق بين هذه ى َسَوايم َولِِ و 

ى مقصوران، فيكون اإلعراب عليهما تقديرياا، وَسواٌء  ى وُسوا اللغات أي أن ِسوا

ا، وهذا هو معنى قول ابن مالك  وِسواٌء ممدودان فيكون اإلعراب عليهما ظاهرا

: 

َ ث نِ  ا َواس  ُرور  َرَبا بَِري رم  َمج  َ ث ن َ بَِما=ُمع   ُنِ َبا. بِإاَِل  لُِم  

َعىىىىىاَل   اج 
ى َسىىىىىَوايم ى ُسىىىىىو   َولِِ ىىىىىو 

 

 َعَلىىىىَ األََصىىىىح  َمىىىىا لَِري ىىىىرم ُجِعىىىىاَل. 

ىبقوله: ) فإن قلت: ماذا أراد ابن مالك   ى َولِِ و  َعاَل  َسَوايم  ُسو   َعَلَ اج 
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 (.ُجِعاَل  لَِري رم  َما األََصح   

ويين الجواب عن ذلك: أنه يشير إلى خالٍف وقع يف كلمة ُسوى، فبعض النح

يرون أهنا مالزمٌة للظرفية حتى ولو كانت بمعنى االستثناء فإهنا تلزم عندهم 

ا أو نصباا  ا ظرف، فهي ُتعرب على الظرفية إما نصباا تقديريا الظرفية، أي ُتعرب دائما

ا إليه، وهذا القول ُينسب إلى بعض النحويين كسيبويه  ا وما بعدها مضافا ظاهرا

 والفراء.

يقولون: إن استعمالها ظرف هو األكثر يف اللغة، ولكنها  وكثيٌر من النحويين

تخرج عن الظرفية إلى مطلق االسمية، تأيت منصوبةا على الظرفية وتأيت غير ذلك 

ا،  أٍ كمبتد وفاعٍل ومفعوٍل به ونحو ذلك، فكثيٌر من النحويين يقولون: تأيت ظرفا

ا قد تخرج عن  وهذا األكثر يف استعمالها، أو يف المسموع عن العرب، لكنها أيضا

الظرفية إلى مطلق االسمية، ومن خروجها هذا مجيئها يف االستثناء فتكون عندهم 

 (.األََصح   َعَلَمنصوبةا على االستثناء كغيٍر، فهذا معنى قول ابن مالك: )

 ومما استشهدوا به على خروج سوىا من الظرفية شواهد:

ا من سوى أنُ ها دعوُو ربِ أال ُي لط علَ»فمنها مثالا الحديث:   »أم ِ عدو 

ها بـ  ما أن م فيما سواكم من األمم إال كالشعرة »، والحديث اآلخر: "من"فجرَّ

يف سواكم،  فقال: »البي اي يف الثور األسود، أو كالشعرة ال وداي يف الثور األبيض

ها بـ   ."يف"فجرَّ

 ومن ذلك قول الشاعر يمدح:

 وال ين ىىق الُحشىىاي مىىن كىىان مىىنهمُ 

 

 ل ىىىىىوا منىىىىىا وال مىىىىىن سىىىىىوا ناإذا ج 

يتمدح أهنم ال يقولون الكالم الفاحش وهذا مما يتمدح به الناس األسوياء  

ا وحديثاا.  قديما
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 ومن استعمالها مرفوعةا قول الشاعر:

 وإذا ُتبىىىىىىىاع كريمىىىىىىىة أو ُتشىىىىىىى رى

 

 ف ىىىىوا  با عهىىىىا وأنىىىىق المشىىىى ري 

 قال: فسواك بائعها، فجعلها مبتدأا. 

 ومن ذلك قوله:

 سىىىىىىىوى العىىىىىىىدوانولىىىىىىىم يبىىىىىىىق 

 

 دَنىىىىىىىىىىىىىاهم كمىىىىىىىىىىىىىا دانىىىىىىىىىىىىىوا 

 هذا قول الفند الزماين، يقول: 

 عُونىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىن بنىىىىىىىىىِ ُذهىىىىىىىىىوِ 

 

 وقلنىىىىىىىىىىىىا القىىىىىىىىىىىىوم إخىىىىىىىىىىىىوانُ  

 فلمىىىىىىىىىىىىىا صىىىىىىىىىىىىىَرح الشىىىىىىىىىىىىىر 

 

 وأم ىىىىىىىىىىىَ وهىىىىىىىىىىىو عريىىىىىىىىىىىىانُ  

 ولىىىىىىىم يبىىىىىىىق سىىىىىىىوى العىىىىىىىدوان 

 

 دَنىىىىىىىىىىىىىاهم كمىىىىىىىىىىىىىا دانىىىىىىىىىىىىىوا 

 ما إعراب سوى يف البيق؟ 

 فاعل يبقى.

 والقول الثاين هو الراجح واهلل أعلم.

ذا ما يتعلق باالستثناء بغيٍر وسوى، فعلى ذلك ننتبه وبخاصة لغير؛ ألن فه

، ال، استعمالها األكثر أن تأيت  ا جعلتها استثناءا استعمالها كثير، ليس كلما رأيت غيرا

ا بمعنى المماثلة وبمعنى المغايرة، هذا استعمالها األكثر، ولكنها قد تأيت  اسما

 إال.استثناءا إذا صحَّ أن تكون بمعنى 

 ."ليس، وال يكون"ثم ننتقل إلى الكالم على االستثناء بـ 

ا، أو يف  ا، أو جاء القوم ال يكون خالدا فمن ذلك أن تقول: جاء القوم ليس خالدا

ا. ا، وما جاء القوم ال يكون خالدا  النفي: ما جاء القوم ليس خالدا

ماءها فليس ويكون كما تعرفون من األسماء الناسخة الناقصة التي ترفع أس
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ا من األفعال الناقصة الناسخة إال أن هذا   وتنصب أخبارها، وليس ويكون هنا أيضا

استعماٌل خاص لليس وال يكون، فيأتيان استثناءا إذا وقعا بمعنى إال، ترون أننا 

ا نربط بـ  ؛ أن إال هي أم الباب وما سواها محموٌل عليها، فعلى ذلك "إال"دائما

يف األفعال الناقصة الناسخة، أي يف باب كان  ُنعرب ليس ويكون كما نعرهبما

ا:  وأخوهتا فتحتاج إلى اسٍم مرفوع وخربٍ منصوب، فإذا قلت: جاء القوم ليس خالدا

 فليس: فعل ناقص ناسخ يدل هنا على االستثناء.

ا المنصوب سيكون خربها، أما اسمها فهو ضميٌر مسترتٌ عائٌد على  خالدا

ا.البعض المفهوم، والمعنى: جاء ال  قوم ليس بعضهم خالدا

ا.  وكذلك جاء القوم ال يكون خالدا

 ال يكون: هذا الفعل الناقص الناسخ.

ا: خربه المنصوب، أما اسمه فضميٌر مسترتٌ عائٌد على البعض المفهوم،  خالدا

ا.  أي جاء القوم ال يكون بعضهم خالدا

برهما، فليس وال يكون ليس للُم  ثنَ بعدهما إال النهب؛ ألن  يف الحقيقة خ

 : وهذا هو قول ابن مالك

ىىىىىىَ ث ِن َناِصىىىىىىب ا بَِلىىىىىىي َس َوَخىىىىىىاَل   َواس 

 

ىىىىىىىىىىَد اَل.   َوبَِعىىىىىىىىىىَدا َوبَِيُكىىىىىىىىىىوُن َبع 

انظر كيف قيَّد يكون بعد ال، فيكون من خصائصها أهنا قد تأيت لالستثناء، لكن  

بشرط أن تكون بلفظ يكون وبعد ال، ولم يقل: بعد نفي، قال: بعد ال، فال يصح أن 

ا، بل ال ُتستعمل تق ا، أو جاء القوم لم يكن خالدا ول: جاء القوم لم يكون خالدا

 للنفي يف المسموع عن العرب إال بعد ال.

، ويبقى لنا من أدوات االستثناء "ليس وال يكون"وهذا ما يتعلق باالستثناء بـ 

 ثالث أدوات وهي: عدا وخال وحاشا.
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حروف جر، ويجوز أن تكون  وسبق أن ذكرنا أن هذه الثالثة يجوز أن تكون

أفعاالا ماضية، فإن جعلناها حروف جر فإن المستثنى بعدها سُيجر هبا، تقول: جاء 

القوم عدا زيٍد، خال زيٍد، حاشا زيٍد، ونحج الطالب عدا المهمل، حاشا الُمهمل، 

 خال الُمهمل، تجر، ويف اإلعراب تقول:

 حرف جر. عدا:

: جره الكسرة، وعدا هنا فيها معنى  وعالمة "عدا"اسٌم مجروٌر بـ  ويدم

 االستثناء.

فإن جعلناها أفعاالا فهي أفعاٌل ماضية فعلى ذلك تحتاج إلى فاعل، والُمستثنى 

ا، حاشا  بعدها ينتصب على أنه مفعولها، المفعول به، فتقول: جاء القوم عدا خالدا

ا، عدا بمعنى تجاوز، كلها حينئٍذ، عدا تجاوز، فتقو ا، عدا خالدا ل: جاء القوم خالدا

ا.  عدا خالدا

 فعٌل ماٍض. عدا:

ا: وعالمة نصبه الفتحة، والفاعل ُنقدره كما  "عدا"مفعوٌل به منصوب بـ  خالد 

رنا االسم مع ليس ويكون، ضميٌر مسترتٌ عائٌد على البعض المفهوم، يعني جاء  قدَّ

ا،  ا، أي خال بعضهم خالدا ا، وجاء القوم خال خالدا  وهكذا.القوم عدا بعضهم خالدا

ا، وهذا الضمير يعود  ر ضميرا ر فإنما ُيقدَّ ونبَّهنا وننبه أن المحذوف حين ُيقدَّ

: جاء القوم  على متقدم، إما متقدٍم لفظاا وإما متقدٍم معناى، أعني أننا عندما ُنقدر مثالا

ا، الُمقدر يف الحقيقة، المحذوف يف الحقيقة ليس  ا، أي عدا بعضهم خالدا عدا خالدا

ا، و  "هو"ما هو بعضهم، وإن عائٌد إلى بعضهم  "هو"أي الضمير هو، عدا هو خالدا

ا، فهذه قاعدة أن  المفهوم، ثم الُمؤدى بعد ذلك سيكون: عدا بعضهم خالدا

ر بالضمير، والضمير يعود على متقدم ملفوظ أو ُمقدر  المحذوف إنما ُيقدَّ
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 بالمعنى. 

 قال الشاعر:

 خىىىىىىىىىال اهلل ال أرجىىىىىىىىىو سىىىىىىىىىوا 

 

 لِ شىىعبة  مىىن عيالكىىاوإنمىىا أعىىد عيىىا 

، فجعل خال حرف جر. 
ِ
 فقال: خال اهلل

 خال: حرف جر، ولفظ الجاللة: اسٌم مجرور، ويف خال معنى االستثناء.

 وقال اآلخر يفخر:

 تركنىىىىا يف الح ىىىىيض بنىىىىاو عىىىىوجم 

 

 عواكىىىف قىىىد خ ىىىعن إلىىىَ الن ىىىور 

ا   أبحنىىىىىىىا حىىىىىىىيهم قىىىىىىى ال  وأسىىىىىىىر 

 

 عىىىىدا الشىىىىم اِي وال ُىىىىِو الهىىىىرير 

ا يف الحضيض، أي المكان المنخفض حيث وقعت المعركة بينهم، تركن يقول: 

ا؟ عوج أشهر الخيول عند العرب  تركنا يف الحضيض بنات عوٍج، من يعرف عوجا

ا بالخيول  وُتنسب إليه الخيول الطيبة من نسله عند العرب، العرب كانت هتتم كثيرا

وأنه من  طويٌل  مٌ وتعرف أنساهبا وأن هذا الخيل من عوج، وُيقال يف عوج هذا كال

، أو غير ذلك، لكنه فحٌل معروف باألصالة والجودة ♠خيول سليمان 

 والسرعة والقوة؛ فلذا اهتم به أهله وأنسلوه.

فيقول: هذه الخيول الطيبة الغالية عند أهلها فعلنا هبا هذا الفعل، تركنا يف 

ر، أي الحضيض بنات عوٍج عواكف، عاكفة، خاضعة، ذليلة، قد خضعنا إلى النسو

 قتلناها وقتلنا َمن عليها فأكلتها النسور.

ا  أبحنىىىىىىىا حىىىىىىىيهم قىىىىىىى ال  وأسىىىىىىىر 

 

 عىىىىدا الشىىىىم اِي وال ُىىىىِو الهىىىىرير 

يقول: قتلنا مقاتلتهم ورجالهم، لكن األطفال والنساء تركناهم، وحتى العرب  

عي الحضارة يقتل  يف الجاهلية كانوا يعرفون هذه األمور، أما اآلن فبعض من يدَّ

  يفرق بين الصغير والكبير، والقوي والضعيف، والرجل والمرأة.الشعوب وال
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 والشاهد يف قوله: عدا الشمطاِء، إذ جعلها حرف جر وجرَّ هبا.

 حرف جر فيه معنى االستثناء. عدا:

 اسٌم مجرور. الشم اِي:

قبل عدا وخال، فتقول:  "ما"أنه يجوز أن تأيت كلمة  ثم ذكر ابن مالك 

يًّا، ونجح الطالب ما عدا المهمل، جاء القوم ما خال عليًّا، جاء القوم ما عدا عل

 نجح الطالب ما خال الُمهمل.

وحكمهما حينئٍذ وجوب نصب المستثنى بعدهما، أي أن ما إذا دخلت على 

عدا وخال فيجب أن يكونا فعلين، فإذا كانا فعلين ليس يف المستثنى بعدهما إال 

ألن ما حينئٍذ هي ما المصدرية، وما المصدرية النصب؛ ألنه مفعوٌل به، وما ذاك إال 

ال تدخل على األسماء وال تدخل على الحروف،  ال تدخل إال على األفعال،

 فقولك: جاء القوم ما عدا عليًّا.

 مصدرية. ما:

فعٌل واقٌع يف صلتها، فاعله مسترت تقديره بعضهم، والمستثنى منصوب  عدا:

 على أنه مفعولها.

ا على قلة، فتقول: وحكى بعض العلماء ك الكسائي والجرمي الجر هبما أيضا

، فهذه اللغة القليلة، 
ٍّ

، وجاء القوم ما خال عليًّا، وعلي
ٍّ

جاء القوم ما عدا عليًّا، وعلي

نعم هي قليلة وُمتفق على أهنا قليلة، وجمهور العلماء يمنعها ويوجب النصب، 

فهو معروف، أبو حمزة اإلمام  وبعضهم ُيجيزها وُيقر بأهنا لغٌة قليلة، أما الكسائي

 القارئ السبعي، وأما الجرمي فهو أبو عمر، نحويٌّ مشهور من شيوخ الُمربِّد.

ُرر  : )وهذا هو قال ابن مالك  ِ   َواج  نُ  ِبَ ابَِق ( ُيشير إلى عدا وخال َيُكو 

 يف البيت السابق.
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ُرر  )  ِ   َواج  َ ابَِق
نُ  بِ  ر جائز والنصب جائز.( يعني أنه جائز، الجُترِد   إِن   َيُكو 

ُن إِن  ُتىىىىىرِد   ِ  َيُكىىىىىو  َ ىىىىىابَِق
ىىىىىُرر  بِ  َواج 

 

 . ىىَد َمىىا ان ِهىىب  َوان ِجىىَراٌر َقىىد  َيىىرِد   َوَبع 

فقال: قد يرد، فأدخل قد على الفعل المضارع يرد؛ للداللة على التقليل؛ ألن  

 قد مع الفعل المضارع معناها األكثر هو التقليل.

 ثم قال:

َفىىىىىىىانِ َوَحي ىىىىىىُث َجىىىىىىَرا فَ   ُهَمىىىىىىا َحر 

 

ىىىىىىالَِن.  ع 
 َكَمىىىىىىا ُهَمىىىىىىا إِن  َنَهىىىىىىَبا فِ

 وهذا شرحناه، ثم ختم هذا الباب، باب االستثناء بقوله: 

ىىىىىَحُب َمىىىىىا  َوَكَخىىىىىالَ َحاَشىىىىىا َوالَ َته 

 

ِ ُهَمىىىىا.  َُ ََ َوَحَشىىىىا َفاح   َوِقي ىىىىَو َحىىىىا

 يف هذا البيق ي كلم علَ حاشا، ونقول يف حاشا ثالأ لراو ذكرها ابن مالك: 

 حاشا، بألفين. اللرة المشهورة:

 حا،، بألف واحدة. اللرة الثانية:

حشا، بألٍف واحدٍة يف األخير، فقل: جاء القوم حاشا زيٍد، جاء  اللرة الثالثة:

القوم حا، زيٍد، جاء القوم حشا زيٍد، كلها لغاٌت مستعملة إال أن األكثر هي حاشا 

 باأللفين.

نحويين، فبعض النحويين يقولون: إهنا ال ويف حاشا هذه بلغاهتا خالف بين ال

تكون إال حرف جر، وهذا مروٌي عن سيبويه، يعني ال يجعلها كعدا وخال التي 

ت  ، فإن كانت حرف جر جرَّ ا أن تكون حرف جر وأن تكون أفعاالا يجوز فيها مطلقا

ال، حاشا ال تكون إال حرف إما بعدها وإن كانت أفعاالا نصبت ما بعدها، يقولون: 

 ، يقولون: هذا هو المسموع فيها.جر

بل األكثر فيها أن تكون حرف جر، واألقل فيها أن تكون فعالا  وقال آخرون:
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، مع إقرارهم أن  فتنصب ما بعدها، قال اآلخرون: تكون حرف جر وتكون فعالا

األكثر يف السماع هو مجيئها حرف جٍر، ولكن هناك شواهد جاءت فيها حاشا فعالا 

 يف البيت حيث قال: بعدها، وهذا هو ما اختاره ابن مالك  بدليل انتصاب ما

فجعل حاشا كخال، وسبق أن خال وعدا يجوز أن يكونا  (َوَكَخالَ َحاَشا)

 حرفين وأن يكونا فعلين.

 ومن الشواهد يف ذلك قول الفرزدق:

ىىىىىا فىىىىىإن اهلل فَ ىىىىىلهم  حاشىىىىىا قريش 

 

 علىىىىىَ البريىىىىىة باإلسىىىىىالم والىىىىىدين 

ا، ف  ا مفعوٌل به.فقال: حاشا قريشا  نصب على أن حاشا فعل وقريشا

 وقول أعرابي:

 اغفر لي ولمن يسمع، حاشا الشيطاَن وأبا اإلصبع.

ا، يقول: اغفر لي ولمن يسمع، حاشا  ا، ليس شعرا هذا سجع وليس رجزا

 الشيطاَن وأبا، فنصب، إذن فهي فعل؛ ألنه انتصب ما بعدها.

 وقول شاعر:

 حشىىىىىا رهىىىىىَط النبىىىىىِ فىىىىىإن فىىىىىيهم

 

 ا ال ُتكىىىىىىىىىدرها الىىىىىىىىىداليبحىىىىىىىىىور   

فقال: حاشا رهَط النبي، حشا هذه لغة ذكرناها، حشا رهَط، فنصب على أنه  

 فعل.

 وقال شاعر:

 حاشىىىىىىىىىىىىا أبىىىىىىىىىىىىا ثوبىىىىىىىىىىىىان إن

 

مِ    فىىىىىد 
 أبىىىىىا ثوبىىىىىان لىىىىىيس ببكمىىىىىةم

 فقال: حاشا أبا ثوبان، فنصب. 

وهذا هو القول الراجح واهلل أعلم أن حاشا كعدا وخال، تكون حروف جر 
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، إال أن مجيء حاشا فعالا قليل، لكنه وارٌد يف السماع الفصيح.وتكون أفعا   الا

 وقال ابن مالٍك يف هذا البيت:

َحُب  َوالَ  َحاَشا َوَكَخالَ   َما. َته 

ا بين حاشا وبين  يقول ابن مالك: مع اختيارنا أن حاشا كخال، لكن هناك فرقا

ا، ما خال خال وعدا وهو: أن ما تأيت مع عدا وخال، تقول: جاء القوم ما  عدا زيدا

ا، وإنما يجب  ا، أما حاشا فإهنا ال تصحبها ما، فال تقول: جاء القوم ما حاشا زيدا زيدا

أن ُتستعمل من دون ما، وإن استعملتها فتكون حرف جر أو تكون فعالا فهذا هو 

َحُب  َوالَ قول ابن مالك: )  (.َما َته 

على قلة دخول ما عليها يف وما قاله ابن مالٍك هو الكثير يف اللغة غال أنه جاء 

 بعض الشواهد الصحيحة، ومن ذلك قول الشاعر:

ىىىىا  رأيىىىىق النىىىىا  مىىىىا حاشىىىىا قريش 

 

 فإنىىىىىىىا نحىىىىىىىن أف ىىىىىىىلهم تعىىىىىىىالَ 

 فأدخل ما على حاشا. 

ا وفعالا "حاشا"فهذا ما يتعلق بـ   ، ذكرنا اللغات فيها وذكرنا حكم مجيئها حرفا

 وذكرنا حكم دخول ما عليها.

ا تىتِ علَ ثالثة  بقِ أن نخ م الكالم علَ حاشا فنقول: إن حاشا يف اللرة عموم 

 اس عماالو:

هي حاشا االستثنائية، وهي التي بمعنى إال، وتكلمنا عليها  االس عمال األول:

 قبل قليل وذكرنا أحكامها.

: هي حاشا التنزيهية التي بمعنى التنزيه وليست "حاشا"لـ  االس عمال الثاين

ٹ ٹ ڤ ڤ ) الواردة يف القرآن الكريم يف قوله تعالى:بمعنى االستغناء، وهي 
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، [51يوسف:] (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ) ويف قوله: [31يوسف:] (ڤ

 ، فهذه حاشا التنزيهية، وفيها اللغات السابقة.وتقول: حاشا لزيٍد أن يفعل هذا

 (ٹ ٹ)حاشا التنزيهية هل هي حرف جر أم فعل أم ماذا؟ التي يف اآلية: 
 ؟[31يوسف:]

 على الفتح يف الجمهو
ٌ

ر على أهنا مصدر، مصدٌر وقع بدل فعله وهو مبني

حاَ، وعلى السكون يف حاشا، وسبق الكالم بالتفصيل يف باب المفعول المطلق 

على المصادر التي تقع موقع أفعالها أو تقع بدل أفعالها، مثل: ويل، سبحان، َمعاذ، 

ا هلل يعني أحمد، ونحو ذلك، هناك مصادر تقع بدل أفعالها لها أفعال مثل : حمدا

ا للدرس أي يفهم، وهناك مصادر تقع بدل أفعالها وليس لها أفعال مثل: ويل،  فهما

 وبل، وسبحان، ونحو ذلك.

ه، وكال القولين له وجاهٌة يف  وقيل: إن حاشا التنزيهية اسم فعٍل بمعنى ُأنزِّ

 حاشا التنزيهية.

ا حاشا فعالا هي أن تأيت فعالا متص االس عمال الثالث يف حاشا: ا، تعمل أيضا رفا

متصرفاا مثل: راب، سام، حاشا، تقول: حاشيته بمعنى استثنيته، ومن ذلك ما جاء 

إلي أين الشاهد؟ قال الراوي: ما حاشا فاطمة  »أسامُة أحب النا »يف الحديث: 

وال غيرها، يعني ما استثنى فاطمة وال غيرها، ومضارعه حينئٍذ أنا ُأحاشي، وهو 

حن نحاشي، إلى آخره، فمضارعه: أحاشي وُيحاشي ونحاشي يحاشي، ون

 وُتحاشي، ومن ذلك قول الشاعر:

 وال أرى فىىىىىاعال  يف النىىىىىا  ُيشىىىىىبه 

 

 وال أحاشىىىِ مىىىن األقىىىوام مىىىن أحىىىد 

أي ال أستثني من األقوام من أحد، ويتصرف فتقول منه: تحاشيته بمعنى  

 تجنبته، ونحو ذلك، تصرف كبقية األفعال.
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 وهو هناية الكالم على باب االستثناء. "حاشا" ق بـوهذا ما يتعل 

 نقف عند بعض الشواهد واألمثلة على باب االستثناء.

 قال الشاعر يف البيت المشهور:

 أال كىىىىو  شىىىىِيم مىىىىا خىىىىال اهللَ باطىىىىُو 

 

 وكىىىىىىو نعىىىىىىيُم ال محالىىىىىىة وا ىىىىىىو 

 ما خال اهللَ، ما إعراب لُظ الجاللة؟ 

ف جر فتجر ما بعدها، وإما أن تكون هذه عدا وخال وحاشا إما أن تكون حرو

 أفعاالا ماضية فتنصب ما بعدها، فهو مفعوٌل به، نقول: لفظ الجاللة مفعوٌل به.

 خال: فعٌل ماٍض.

 هو يهح أن يكون حرف جر هنا؟

إال على اللغة القليلة التي حكاها الكسائي  "ما"ال، لماذا؟ ألنه مسبوٌق بـ 

معها؟ يف اللغة  "ما"القليلة ماذا نفعل بـ  والجرمي، لكن ما سألتموين هذه اللغة

 القليلة يجر ما بعدهما مع وجود ما، ما مصدرية ال تدخل إال على الفعل؟

 قالوا: إن ما حينئٍذ تكون زائدة.

بمعنى إال  »ُي بع المؤمن علَ كو شِي ليس الخيانة والكذب»ويف الحديث: 

فيه معنى االستثناء، اعرب الخيانة والكذب، فليس هنا نعم فعل ناقص ناسخ، لكن 

 لي.

(@41:29.) 

 وعند اإلعراب تقول: ليس: فعل ناسخ ناقص فيه معنى االستثناء.

 قال الشاعر:

 ُت ىىىىىىا لنِ هىىىىىىواوُن أيىىىىىىن مىىىىىىالِ؟

 

 وهىىىىو لىىىىِ شيىىىىر مىىىىا أنُقىىىىُق مىىىىاُل  
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 شير هنا اس ثناي، ما نوع االس ثناي؟

ماٌل غير ما  أعد الكالم إلى أصل تركيبه، وهل غير ما أنفقُت ماُل، هل لي

أنفقت؟ هذا من تقديم الُمستثنى على المستثنى منه، تذكرون نقول: جاء الضيوف 

غيَر زيٍد، جاء غيَر زيٍد الضيوف، قدمنا المستثنى منه، هنا تقول: هل لي ماٌل غير ما 

م فقال: هل لي غير ما أنفقت ماُل.  أنفقت، ثم قدَّ

ا األساليب تختلف، ربما يحسن هذا األمر يف  مثال وال يحسن يف مثال طبعا

آخر، إال إنه من حيث الحكم النحوي جائز، أما من حيث الجمال والذوق، هذا 

 يعود إلى البالغة واألدب.

إذن فهو مستثنى ُمقدم، ما حكم المستثنى المقدم؟ واجب النصب عند 

تباع، فهنا على لغة الجمهور تقول: الالجمهور، ويف لغٍة حكاها يونس بن حبيب ا

لي غيَر ما أنفقُت مال، وعلى اللغة التي حكاها يوسف بن حبيب ُتتبع، تقول: وهل 

 هل لي ماٌل غيُر ما أنفقت، ثم ُتقدم: هل لي غيُر ما أنفقُت مال.

ما إعراب ماُل؟ هل لي غيَر ما أنفقُت مال، قلنا: أعد الكالم إلى ترتيبه 

ل االستفهام، لي األصلي، هل لي ماٌل غير ما أنفقت، أعد إلى األصل قبل دخو

 ماٌل.

 خرب. لِ:

 مبتدأ. ماٌل:

 مثل: يف البيت رجٌل.

 يف البيت: جار ومجرور.

 رجٌل: مبتدأ.
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 هنا ماٌل ليس لها إال مبتدأ. 

غيَره، غيِره، ثالث قراءات،  [59األعراف:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)قال تعالى: 

جها.  خرِّ

 َشي َرهُ  
ا؟ هذا منصوب على : هذا اللفظ منصوب على ماذَما َلُكم  ِمن  إَِل م

 االستثناء يعني ما لكم من إلٍه إال هو.

 َشي رِه
، ما لكم َما َلُكم  ِمن  إَِل م : نعت، هنا غير اسم بمعنى المغايرة، ليس استثناءا

 من إلٍه آخر، ما لكم من إلٍه غيِره.

 َشي ُرهُ 
 (.47:40@: بالرفع، )َما َلُكم  ِمن  إَِل م

 إعراهبا: مبتدأ، ما إعراب إله يف اآلية؟ غيُره: صفٌة لماذا؟ إلله، وإله

، والمعنى واهلل أعلم: ما لكم  "من زائدة"ا بـ مبتدأ مجروٌر لفظا  مرفوٌع محالا

 إلٌه، ما نافية، نعيد الجملة إلى أصلها: لكم إلٌه.

 لكم: خرب.

 إلٌه: مبتدأ.

ل ثم دخلت ما النافية، ما لكم إلٌه، ثم دخلت من للتأكيد، ما لكم من إلٍه، ك

قلبت المعنى من اإلثبات إلى  "ما"هذه األمور ال ُتغير اإلعراب، ُتغير المعنى فـ 

النفي، معنى، و من قلبت الكالم من غير مؤكد إلى مؤكد، تؤثر يف المعنى، لكن يف 

 اإلعراب:

 لكم: خرب، إلٌه: مبتدأ.

، فإن أتبعتها بالمحل قلت: ما لكم من إل ٍه فإلٌه مجرورة لفظاا ومرفوعة محالا

غيُره، وإن أتبعتها باللفظ قلت: ما لكم من إلٍه غيِره، وإن جعلتها غير استثناءا قلت: 
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 ما لكم من إلٍه غيَره.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) :وقال 

هذه كأننا تكلمنا عليها يف المرة الماضية، لكن نعيدها  غيَر، غيِر، [95الن اي:] (ڀ

 اآلن بسرعة، هيا يا محمد.

دون من المؤمنين غيُر أولي الضرر والمجاهدون، نقول: ال ال يستوي القاع

 يستوي هؤالء وهؤالء، ما إعراب غيُر بالرفع؟ 

لِِ: ِمنِيَن َشي ُر ُأو  َ ِوي ال َقاِعُدوَن ِمَن ال ُمؤ  نعت تابع بمعنى المغايرة يعني  ال َي  

اعد غير القاعدون المغايرون ألولي الضرر، الذي فيه ضرر ال ُيذم، وإنما ُيذم الق

 هذا.

لِِ: ِمنِيَن َشي َر ُأو  َ ِوي ال َقاِعُدوَن ِمَن ال ُمؤ  هذا استثناء يعني إال  وبالنهب: ال َي  

 أولي الضرر، منصوب على االستثناء.

لِِ ِمنِيَن َشي رِ ُأو  َ ِوي ال َقاِعُدوَن ِمَن ال ُمؤ   : نعٌت للمؤمنين.ال َي  

 .[88قهص:ال] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ) :آخر شاهد عندي، قوله 

 كل شيٍء: مبتدأ.

 هالٌك: خرب.

إال وجهه، وجهه: منصوب على االستثناء، استثناء تام أم استثناء منقطع؟ هو 

تام؛ ألن الُمستثنى منه موجود والُمستثنى موجود وأداة االستثناء موجودة، لكن 

 هل متصل أم منقطع؟ متصل، إذن فوجهه من جنس الشيء.

شيٌء من األشياء، هذا  شيء؟ نعم اهلل هل ُيطلق على اهلل جل جالله 

مذهب أهل السنة ومذهب الجمهور، إنه شيٌء من األشياء، من األدلة هذه اآلية 
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ٱ ٻ ٻ ) ومن األدلة قوله تعالى:، [88القهص:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ) 

: ومن األدلة كما ذكر البخاري يقول النبي  ،[19األنعام:] (ٻ ٻپ پ پپ

لفظ البخاري، يف طرف الباب، ال يحضرين اآلن  هذا يف »سَمَ القرآن شيئ ا»

 الحديث، لكن اذكره لفائدة.

 ؟[88القهص:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ)ما المراد بالوجه هنا؟ 

؟ ذاته، هو يعني، اهلل [88القهص:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ)ماذا ترى هنا: 

  ،هذا المراد باآلية ، أي ، [88القهص:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ)كامالا

، فإن قلت: ال، المراد الوجه فقط، فيدخل يف اهلل كل شيٍء هالٌك إال إياه، 

ذلك أن ما سوى وجه اهلل هالك، وهذا باطل، هذا متفق عليه، متفق عليه عند أهل 

 السنة والجماعة أن المراد بالوجه هنا الذات، كل شيٍء هالٌك إال ذاته، إال إياه.

الوجه هلل  إذا كان المعنى هكذا فهل اآلية تدل على إثبات :ال ؤال الثاين

 من حيث اللغة، ال أريد من حيث الشرع، الشرع فيه أدلة أخرى تدل على ،

ثبوت الوجه، نقول: صح، هذا ُمتفق عليه، ما نخالف عليه، لكن سؤالي: هل اآلية 

 من حيث اللغة تدل على إثبات الوجه حينئٍذ؟

قول: نعم، حتى ولو كان المراد بالوجه هنا الذات، فإن العرب ال ت الجواب:

أعجبني زيٌد ذيله، تقول ذلك؟ ال تقول، حتى يكون هذا من هذا، تقول: أعجبني 

 زيٌد وجهه، فحينئٍذ هذا من هذا فيصح الكالم على ذلك، ويقول شاعر:

ىىىىىىىىىا دفنوهىىىىىىىىىا  رحىىىىىىىىىم اهلل أعِم 

 

 ب ج ىىىىىىى ان طلحىىىىىىىة ال لحىىىىىىىاو 

ا؟   ماذا أراد بقول : رحم اهلل أعِم 

 طلحة، ال يريد رحم أعظمه فقط، يريد طلحة، طلحة الطلحات، أي رحم اهلل
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ا، هل دل على أن هذا الطلحة  هو ذكر بعضه وأراد كله، عندما قال: رحم اهلل أعظما

فيه أعظم؟ نعم، أن األعظم هذا شيء منه وإال ما صح أن يعرب ببعضه عن كله، ال 

تعرب عن البعض وتريد الكل إال إذا كان هذا البعض من هذا الكل، وكْونك ُتعرب 

عض وتريد الكل هذا أسلوب صحيح ال ينايف أن هذا البعض ليس من هذا بالب

ڳ ڳ ڳ ڳ )الكل، فعندما تقرأ يف بعض التفاسير المعتربة عند أهل السنة 

إال ذاته، هذا ليس من التأويل، هذا هو المعنى، هذا معنى  [88القهص:] (ڱڱ

هذا  لما شرحناه قبل قليل من اآلية، وهي تدل على إثبات الوجه هلل 

 التوجيه.

ا وهلل الحمد والمنة، بعده سيبدأ باب الحال إن  هذا ما يتعلق بباب االستثناء تامًّ

 شاء اهلل ولعلي أؤجله إلى الدرس القادم بمشيئة اهلل وتوفيقه.

ا لما بقي من  نريد أن نتأمل يف بعض اآليات الكريمة يف سورة الفاتحة اغتناما

آخر نحاول أن نتأمل يف بعض اآليات القرآنية وقت يف هذا الدرس، وأنا بين وقٍت و

 أو يف بعض الكالم الفصيح بما يسمح به الوقت.

ٹ ) :نتأمل يف بعض اآليات القرآنية يف سورة الفاتحة، قال 

 (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 .[7،6الُاتحة:]

وبخاصة يف سورة  ال يخفى عليكم أهمية التأمل والتدبر يف كتاب اهلل 

ي من أعظم سور القرآن وكثرة تكرارها على بعض الناس منذ الصغر الفاتحة فه

يجعله ال يتفكر فيها مع أن فيها من األساليب الجميلة البديعة ما ُيبهر العقول فضالا 

المعاين التي تتضمنها هذه اآلية يف العقيدة والتفسير والتزكية وغير ذلك، لكن  عن

ا من حيث األساليب البالغية فيها أسا ا.أيضا  ليب جميلة جدا
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )تأملوا يف هذه اآليات قال:  

 ذكر ثالثة أصناف: [7الُاتحة:] (ڄ

 الُمنعم عليهم، والضالين، والمغضوب عليهم، والضالين.

َق الصنف األول: عرب عنه بالموصول والفعل الماضي ) َعم  (، اَلِذيَن َأن 

( ولو عبَّر ر ُ وِب َعَلي ِهم  َوالَ ال ينَ ال مَ والصنف الثاين والثالث عبَّر عنهما باالسم )

ا لكان يقول: صراط الُمنعم عليهم غير المغضوب عليهم وال  عنهم باالسم جميعا

الضالين، ولو عبَّر عنهم بالموصول والفعل كلهم لكان يقول: صراط الذين 

أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم وال الذين أضللتهم، وقد يقول قاصر 

مع األصناف الثالثة، والسؤال:  األسلوبإن هذا أفصح؛ لكي يتناسب  النظر:

لماذا عبَّر عن الصنف األول بالمنصوب والفعل، وعبَّر عن النوعين اآلخرين 

 باالسم؟

ما ُيقال يف نحو ذلك هو من االجتهاد الذي يقوم على التأمل يف كالم العرب 

لموصولة إنما يكون غالباا لما هو ومحاولة استنباط أسراره، فإن التعبير باألسماء ا

معهود، معروف، معهوٌد هبذا الشيء، معروٌف هبذا الشيء كأنه أمام السامع 

والقارئ؛ ولهذا يشرتطون يف صلة الموصول، ُيشرتط يف الصلة أن تكون معهودة 

يعني معروفة ومعهودة، ويف هذا دليٌل على علو شأن من ُعبِّر عنه باالسم 

 الموصول.

ح بالفاعل، بالُمنعم  الُعو؛ لُيهَرح بالُاعو، عندما قال:وُعب ر ب َأْنَعْمَت، صرَّ

، بخالف ما لو ُعبِّر باالسم، لو جاء إنسان مثالا تحبه فقلت: وهو اهلل 

حت  حت بأنك أنت تحبه، صرَّ جاء الذي أحبه، فعبَّرت بالموصول والفعل، فصرَّ

ل: جاء المحبوب، تعني أن أنك أنت الفاعل، لكن لو عبَّرت باالسم لكنت تقو
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ا، أو من بعضكم، منكم على  الحب يقع عليه، منك، من غيرك، منكم جميعا

ى واحد أو متفاوت، كل ذلك يشمله االسم المحبوب، جاء المحبوب، لكن  مستوا

عندما تريد أن تنص على أنك تحبه وأن حبك إياه خاصٌّ به ملتصٌق به ُتعبِّر 

ه، فهذا أفصح عن الفعل وأدل على التأكيد من بالموصول والفعل: جاء الذي أحب

 قولك: جاء المحبوب.

والمتأمل يف القرآن الكريم يجد أنه غالباا ما ُيصرح بالفاعل مع أفعال الرحمة 

ح بالفاعل مع أفعال العقوبة والجزاء  واإلحسان والجود، وغالباا ال ُيصرِّ

سم، فال يكون الفاعل والمصائب، بل ُيعرب عنها بالفعل المبني للمجهول أو باال

حينئٍذ مصرٌح به؛ فلهذا مع المغضوب عليهم والضالين يف اآلية ُعبِّر عنهم باالسم 

لكي ال ُيصرح بفاعل الغضب  [7الُاتحة:] (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)

 واإلضالل، والشواهد على ذلك يف القرآن الكريم كثيرة:

مع ، نبي يتأدب فمثالا يف قوله تعالى عن أبي األنبياء إبراهيم 

أي فهو يهديني، ثم  [78الشعراي:] (ې ې ى ى) ربه جل جالله، فيقول:

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )( 01:04:09@حذف ياء المتكلم )

-78الشعراي:] (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ا وهو المرض  كل هذه األفعال نسبها إلى اهلل  [81 ۇئ )إال فعالا واحدا

 نسبه إلى نفسه، إلى إبراهيم. [80الشعراي:] (ۇئ

 الخلق. :[78الشعراي:] (ې ې)

 الهداية. :[78الشعراي:] (ى ى)

 اإلطعام. :[79الشعراي:] (ائ ەئ ەئ)
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 .[79الشعراي:] (وئ) 

كان يمكن أن يقول يف اللغة: وإذا أمرضني فهو  [80الشعراي:] (ۇئ ۇئ)

ۇئ ۇئ ) نسب الفعل إليه فقال: يشفين، لكن من باب التأدب مع ربه 

 (ۈئ ېئ ېئ ېئ) إلى ربه،فنسب الشفاء  [80الشعراي:] (ۆئ ۆئ
 إلى بقية اآليات. [81الشعراي:]

(@01:05:27.) 

، هذا مما تفرد به اهلل، ال يميت وال يحيي إال ألن اإلماتة ال تكون إال هلل 

 أنه ينفرد هبذه األمور العظيمة. ، وهذا فيه تعظيم هلل اهلل 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )ومن األمثلة على ذلك قول صالحو الجن: 

ۋ ۋ ۅ ) فعند إرادة الرشد صرح بالفاعل فقال: [10الجن:] (ۉ ۋ ۋ ۅ ۅ

ڭ ۇ ۇ )ومع إرادة الشر بنوا الفعل للمجهول فقالوا:  [10الجن:] (ۅ ۉ

وكان يمكن يف اللغة أن يقولوا: أشٌر أراده اهلل  [10الجن:] (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

ا.  بمن يف األرض أم أراد هبم رهبم رشدا

ا قوله ج ېئ ىئ ىئ ىئ ی )ل جالله: ومن األمثلة على ذلك أيضا

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) ويف قوله: [30األعراف:] (یی

ح بنسبة الفعل  [36النحو:] (ڈڈ مع الهداية، وأما مع  ليه إفصرَّ

، اإلضالل فنسب إلى الضاللة، مع أن كل ذلك يف حقيقته هو من اهلل 
ويف ذلك أسرار  ولكن هذا من التأدب مع اهلل ومن تعليم التأدب مع اهلل 

 .تظهر يف الكالم، يف كالم اهلل 
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 [7الُاتحة:] (ڤ ڤ ڤ)ثم نتأمل هذا التعبير الجميل الخالب يف قوله: 

ما معنى أنعمت؟ يعني هديت، فعبَّر عن الهداية باإلنعام، أنعمت، ما قال: هديت، 

أو سددت، أو وفقت، أو نحو ذلك؛ ألن النعمة لها لذة يف النفس كأهنا يتلذذها 

داية هي أفضل تلك النعم، أن يهدي اهلل اإلنسان إلى دينه وُيثبته اإلنسان، واله

 عليه، ثم يقبضه ويبعثه عليه.

ثم إنه عبَّر بالفعل الماضي فقال: أنَعَم، ما قال: صراط الذين ُينعم؛ ألن من 

شأن الُمنعم الكريم أنه إذا أنعم بنعمة ال يسرتدها، فكأن هذه النعم ثبتت عندهم 

ال ُتفارقهم وال سبيل إلى نزعها منهم؛ ألهنم يعلمون أهنا من وحازوها وأمنوا أ

 الُمنعم الكريم فعبَّر بالفعل الماضي أهنا تحققت وثبتت.

أن ُيلهمنا  فهذه بعض التأمالت يف هذه اآليات العظيمة، نسأل اهلل 

ا لنا يف الدنيا  رشدنا أو يوقفنا على أسرار كتابه العظيم وأن يجعل ما تعلمنا نافعا

 اآلخرة، إن كان هناك من سؤال نستمع إليه إلى أن ُتقام الصالة، تفضل.و

 (.01:10:00) ال ؤال:

 تريد أن الفعل يدل على تجدد النعمة الجواب:

(@01:10:40.) 

قد ُيقال ذلك، لكن إذا كان هذا هو المعنى المراد فقد يكون التعبير باالسم 

ذه النعمة عندهم؛ ألن االسم يدل أبلغ، يعني صراط الُمنَعم عليهم، كأهنم ثبتت ه

على الثبات والفعل يدل على التجدد، لكن تقول: التجدد بمعنى هو التفاوت، 

 تفاوت النعمة، التجدد ال يعني التفاوت، تجدد يعني أهنا نعمة بعد نعمة.

 (.01:11:30@) ال ؤال:

 ون إلى أن ُتقام الصالة.ؤيف الدرس القادم اسألوا ما تشا
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 (.01:11:40@) ال ؤال: 

ا، فبعضهم يحصرها  الجواب: أراد النعت بمعنى فوائد النعت كثيرٌة جدا

م، الذم، المدح، ونحو ذلك.  باألغراض العامة: التأكيد، الرتحُّ

ا، فالذم ُيفصله، فيقول: التحقير  وبعضهم ُيفصل هذه األغراض تفصيالا دقيقا

والتعظيم، وكله يعود والتصغير والذم، والمدح ُيفصله: المدح والتفضيل والتكبير 

 (.01:12:50@إلى معنى المدح. )

تأيت بكتاب ننظر فيه، لكن النعت عندما نقول: جاء محمٌد العالم، فائدة النعت 

هنا المدح، جاء محمٌد السريع، هنا الغرض بيان سرعته، ربما تمدحه أو تذمه على 

ذ باهلل من حسب المعنى، جاء محمٌد الحقير، الحمد هلل الرحيم، هذا مدح، أعو

الشيطان الرجيم، هذا ذم، شربت الماء العذب، هذا مدح، وربما تجد معاين دقيقة 

 أكثر من ذلك، البد أن يوقف على الكالم لُيعرف معناه بالدقة.

  واهلل أعلم وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين. 
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